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Årsredovisning 2017 för Brandkåren Attunda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande: 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet 
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat 
Kommunalförbundets verksamhet under 2017 och överlämnat sin 
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år 
2016 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2016.  
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen 
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2018. 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 
1. Årsredovisning 2017 för Brandkåren Attunda 
2. Revisionsberättelse 2017 för Brandkåren Attunda 

Beslut sänds till 
 Brandkåren Attunda 
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Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
Godkänna förslaget till utvecklingsprogram för Gröna dalen. 

Sammanfattning 
Utvecklingsprogrammet har arbetats fram enligt uppdrag i kommunens budget 
för 2018. Programmet syftar till att stödja en sammanhållen planerings- och 
byggprocess. Det är framtaget med utgångspunkt i redan beslutade 
styrdokument. I programmet lyfter vi fram och anpassar relevanta riktlinjer och 
underlag från framför allt kommunens grönplan och den kommunövergripande 
översiktsplanen sett utifrån Gröna dalens perspektiv. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2018. 

 Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018. 

 Budget 2018, antagen av Kommunfullmäktige den 22 november 2017, 
§ 145. 

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

 Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna 
Bro och Kungsängen, antagen av Kommunfullmäktige den 18 
december 2008, § 137. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i sin verksamhetsplan 2018 att ett av flera 
fokusområden för 2018 var att fortsätta att utveckla arbetet med den rullande 
(kontinuerliga) översiktsplaneringen. Ett angeläget projekt var att ta fram ett 
utvecklingsprogram för Gröna dalen. Förslaget till utvecklingsprogram är 
framtaget i syfte att stödja en sammanhållen planerings- och byggprocess som 
bidrar till en hållbar utveckling av Gröna dalen. 
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Handlingen är inte framtaget i en planprocess enligt plan- och bygglagen utan 
med utgångspunkt i redan beslutade styrdokument. De bärande dokumenten i 
programmet är kommunens grönplan och översiktsplan. Vi lyfter fram och 
anpassar relevanta riktlinjer och underlag därifrån. Vidare beskrivs Gröna 
dalens förutsättningar och möjligheter inför att kommunen förbereder för att 
fler ska kunna hitta ett hem i området. 

Förhållningssättet är att bevara, förstärka och utveckla Gröna dalens styrkor 
och unika förutsättningar i framtiden. Programmet ger fyra nya övergripande 
riktlinjer som pekar på viktiga samband med hänsyn till hållbarhet i hela 
området: 

 Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer. 
 Förstärk befintliga rörelsestråk och skapa nya. 
 Utgå från värdefulla landskapskaraktärer. 
 Utöka och stärk dalens olika användningsområden. 

De tre strategiska fokusområdena i Upplands-Bro kommuns vision 2035; 
Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats genomsyrar också programmet. 

Bakgrunden till behovet av att förtydliga planeringsförutsättningarna för 
området är dels att kommunen tillsammans med andra aktörer planerar för nya 
bostäder, förskolor och skolor, parkområden, moderna dagvattenlösningar och 
annan infrastruktur där, och dels för att Gröna dalen är ett centralt område för 
rekreation med viktiga natur- och kulturhistoriska värden. 

Programmet riktar sig framför allt till tjänstepersoner som arbetar med 
samhällsbyggnadsfrågor inom den kommunala organisationen och kan 
exempelvis användas i samband med bostadsutveckling. Men förhoppningen är 
även att de som bor och vistas i Gröna dalen, äger mark, arbetar där, eller som 
är intresserade av att etablera sig i området ska ha nytta av det. 

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med olika kompetenser inom 
samhällsbyggnadskontorets verksamheter. Gemensamt för de medverkande är 
att de arbetar med aktiva projekt i området. Arbetet har bedrivits i projektform i 
syfte att: 

 Skapa samsyn kring ytorna och hur gestaltning och karaktär i de olika 
delprojekten kan samverka till en långsiktigt hållbar helhet. 

 Identifiera kopplingar och motsättningar mellan olika delprojekt och i 
relation till helheten.  

 Översiktligt visa var delprojekt går omlott i genomförandeaspekter och 
med vilka förutsättningar de kan bidra till en önskvärd helhet. 

De specifika projektfrågor som arbetsgruppen avhandlat redovisas inte i 
utvecklingsprogrammet utan har gett resultat i delprojekten. 
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Barnperspektiv 
Gröna dalen ska, bland mycket annat, kunna locka människor i alla åldrar till 
olika former av utevistelse och fungera som rum för aktiviteter, eller en stunds 
lugn och ro. Redan idag befolkas området i hög grad av barn och ungdomar.  

I programmet trycker vi på vikten av att använda dialogformer i kommande 
projekt. Där är barn en viktig fokusgrupp som annars kan ha svårt att komma 
till tals inom samhällsplaneringen. 

Syftet med utvecklingsprogrammet är att verka för att överbrygga barriärer, 
både fysiska och sociala, och skapa tillgänglighet till dalens kvalitéer för såväl 
barn som för andra. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Översiktsplanerare 

Bilagor 

1. Förslag till utvecklingsprogram för Gröna dalen, den 10 april 2018. 

Beslut sänds till 
 Samtliga nämnder 
 AB Upplands-Brohus 
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 



Utvecklingsprogram för Gröna dalen
En översikt för att lyfta fram kommunens helhetssyn och ge stöd åt en sammanhållen 
plan- och byggprocess som bevarar, förstärker och utvecklar områdets unika karaktärer. 

Förslagshandling till Kommunfullmäktige den 10 april 2018.

Diarienummer KS 18/0106.

Samhällsbyggnadskontoret

Förs
lag

www.upplands-bro.se



Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms mest natursköna kommuner  
med 13 mil Mälarstränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia  
med en spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid.  
Allt finns på armlängds avstånd.

Utvecklingsprogram för Gröna dalen i Upplands-Bro kommun.
Text: Ulrika Gyllenberg, Sandra Henze, Camilla Ranlund samt utdrag och citat ur ÖP 2010 och 
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008. 
Deltagare i arbetsgruppen som har bidragit med underlag och synpunkter är, förutom text- 
författarna, Theodor Andrén, Katrin Harmander, Cecilia Narström, Madeleine Nilsson, Jonas 
Rundlöf och Johan Sjöstrand.  
Representerade kompetenser från Samhällsbyggnadskontoret är översiktsplanerare, projektledare 
exploatering, planarkitekt, VA-ingenjör, parkingenjör samt projektingenjör.
Omslagsbild: Collagebilder från Upplands-Bro kommun 
Fotografer: Bergslagsbild, Upplands-Bro kommun och Theresia Karanitsch.

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se 
08 581 690 00

Vy norrut och söderut på stråket mot Kungsängens IP samt vy från Ekhammar mot Tibbleängen.
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1 Om utvecklingsprogrammet 

Stödjer en sammanhållen plan- och byggprocess
I utvecklingsprogrammet har vi samlat kommunens helhetssyn för den del av Kungsängens 
tätort som kallas Gröna dalen. Det är inte framtaget i en planprocess enligt plan- och bygglagen 
utan med utgångspunkt i redan beslutade styrdokument. Här lyfter vi fram och anpassar rele-
vanta riktlinjer och underlag från framför allt Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 och 
den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010.1

De tre strategiska fokusområdena i Upplands-Bro kommuns vision 2035;  
Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats genomsyrar också programmet.  
Gröna dalen är ett område som är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i 
samklang. Vi är också kommunen som ger plats och förbereder för att fler ska kunna hitta ett 
hem här. 

Därför beskriver programmet Gröna dalens förutsättningar i syfte att stödja en sammanhållen 
planerings- och byggprocess som bidrar till en hållbar utveckling. 

Ger riktlinjer för att bevara, förstärka och utveckla
Utöver att programmet beskriver områdets förutsättningar tydliggör det också kommunens för-
hållningssätt om att bevara, förstärka och utveckla Gröna dalens styrkor och unika förutsättning-
ar i framtiden. Genom fyra nya övergripande riktlinjer pekar vi på viktiga samband med hänsyn 
till hållbarhet i hela området:

• Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.

• Förstärk befintliga rörelsestråk och skapa nya.

• Utgå från värdefulla landskapskaraktärer.

• Utöka och stärk dalens olika användningsområden. 

Programmet riktar sig framför allt till tjänstepersoner som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor 
inom den kommunala organisationen och kan exempelvis användas i samband med bostadsut-
veckling. Men förhoppningen är även att du som bor i, äger mark eller som är intresserad av att 
etablera dig i området ska ha nytta av det. Då riktlinjerna inte detaljstyr krävs vidare utredning 
av exempelvis dagvatten, landskap och kulturmiljö inom varje projekt. 

1 I gällande översiktsplan, ÖP 2010, slås fast att kommunen ska värna Gröna dalen som grönstråk och 
jobba medvetet med att ge dalen en förbindande funktion. I både ÖP 2010 och i Grönplanens Mål, Riktlin-
jer och Åtgärdsförslag föreslår kommunen bland annat att en stadsdelspark ska utvecklas i Gröna dalens 
centrala delar som ett led i detta. Förslaget är också att förlänga Gröna dalens parkfunktion och låta den 
möta vattnet både i norr och i söder. I ÖP 2010 finns likaså förslag till ny bostadsbebyggelse utpekad 
inom Gröna dalen. I båda dokumenten redovisas viktiga gröna kopplingar och prioriterade rekreativa 
promenadstråk med mera. En mer utförlig källhänvisning finns längst bak i utvecklingsprogrammet. 
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2 Gröna dalen idag
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk som förbinder olika delar av tätorten 
Kungsängen med andra tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och Rankhus. 

Området är en fyra kilometer lång karaktärsbildande dalgång som löper i nord-sydlig riktning 
och består av gammal sjöbotten, vilket är typiskt för sprickdalslandskapet i Upplands-Bro. 
Kungsängens tätortsbebyggelse delas därmed också upp av Gröna dalen och E18 passerar tvärs 
över området ungefär i mitten på dalgången. 

Det finns ett längsgående gång- och cykelnät. På ett flertal ställen i den södra delen och några 
ställen i den norra kan du även passera med cykel i tvärgående riktning. Det finns busspassager 
i den södra delen men möjligheterna att ta sig tvärsöver dalen med personbil är få. En passage 
finns vid Ekhammarskolan, en utmed Enköpingsvägen och en parallellt med E18 alldeles norr 
om Kungsängens idrottsplats.

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga
Gröna dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-Kungsängen som har sitt utlopp, via 
Tibbledammen, i Mälaren. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar underdimensionerat och redan 
idag leder det till att mark tidvis översvämmas. Stora delar av dagvattensystemet byggdes innan 
kraven på rening utökades och miljökvalitetsnormerna bestämdes. Den nuvarande dagvatten-
hanteringen är därför inte tillfredsställande vad gäller kvalitet och föroreningsbelastning på 
Mälaren. Ny bebyggelse planeras också i närområdet vilket kan innebära mer hårdgjorda ytor 
och mer föroreningar. Bättre beredskap behövs även för skyfall i framtiden. Dessa regn kan inte 
hanteras i ledningsnätet. Prognoser pekar både mot ökade antal dagar med kraftig nederbörd och 
en ökning av regnmängderna. 

Sammantaget betyder detta att belastningen på dagvattensystemet kommer öka och att nya åt-
gärder för att rena och fördröja dagvattenflödet är nödvändiga. 

Landskapsanalys
Landskapsanalysen är gjord på ett övergripande sätt inom ramen för arbetet med utvecklings-
programmet. Den tillhörande kartan är framtagen i workshopform av tjänstepersoner på  
Upplands-Bro kommun under ledning av Karavan landskapsarkitekter. 

En naturvärdesinventering enligt SIS-standard på förstudienivå med detaljeringsgraden medel 
har gjorts för hela området under hösten 2017. Mer detaljerade naturvärdesinventeringar och 
landskapsanalyser finns framtagna inom ramen för delprojekt som har genomförts eller planeras 
i Gröna dalen. En kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen pågår under 2018. 

Landskapstyp 
Gröna dalen är präglad av sprickdalslandskapets uppbrutna och kuperade terräng. Landskaps-
typen består av trånga, ibland långsträckta dalgångar som öppnar upp sig i större avgränsade 
rum. Dalgångarna är avskilda från varandra av höglänta skogsområden. Mellan höjderna finns 
näringsrik lera som har skapat odlingsbara dalar och betesmarker med lång hävd. Bebyggelsen 
har traditionellt placerats i skogens bryn eller i sluttningar mot höjder.
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Landskapets former, naturtyper och karaktär 
Riktningarna i landskapet går i första hand i nord-sydlig ledd. Gröna dalen har en tydlig rums-
känsla, särskilt i den norra delen. Där finns ingen bebyggelse som når ner till dalgången idag. 
Naturen bildar väggar av barrskogsbeklädda höjdryggar. Delar av brynzonerna innehåller vär-
defull naturmark. Skogen längs med bostadsområdet Brunna ligger högt. Från andra sidan vid 
Rankhus höjdplatå finns utblick in mot dalen.  
 

Den öppna marken i Gröna dalen består idag framför allt av ängs- och gräsmark. Holmar med 
värdefull natur- och kulturmark förekommer. På några ställen innehåller de även fornlämnings-
miljöer. Inom de öppna partierna ryms också till exempel idrottsplaner, odlingslotter, kyrkogård, 
hundrastgård, dagvattendamm och gång- och cykelstråk. Hembygdsgården har en fin liten träd-
gård, men som inte alltid upplevs som allmänt tillgänglig.  
Söder om E18 är dalgången delvis bebyggd med låga bostadshus som skapar en annan typ av 
rumsbildande gränser i landskapet. Övrig bebyggelse runt omkring dalen ligger till stor del på 
bergsluttningarna. Ett antal utblickar finns inifrån de omgivande stadsdelarna och ut mot Gröna 
dalen. Höjdpartiet och den höga bebyggelsen i centrala Kungsängen utgör ett landmärke från 
alla väderstreck.   
Gångstråket genom Gröna dalen från Kungsängens idrottsplats och ner till Hjortronvägen är en 
mycket rak och öppen sträcka som kan upplevas som enformig när man promenerar eller cyklar. 
Men siktlinjen är viktig att bevara.   
Området kring skolorna i Gröna dalen ger idag ett uppsplittrat intryck och grönytornas rekrea-
tiva kvalitet är låg. Det finns många restytor utan funktion bestående av gräsmatta och asfalt. En 
tydlig struktur på gång- och cykelbanor saknas, vilket gör det svårt att orientera sig för den som 
inte känner till området.  
Söder om Kungsängens kyrka vidgar sig dalen både öster och västerut och flyter så småningom 
ut i ängs- och åkerlandskapet söder om järnvägen ner mot Tibbleviken och Mälaren. 
 
Kulturmiljö  
Upplands-Bros strategiskt centrala läge i Mälardalen har präglat bygden och gör att kommunen 
tillhör en av de mest fornminnesrika regionerna i landet. Närheten till Sigtuna, Birka, Uppsala 
och Stockholm lämnar spår från äldre tider och traditioner.   
Miljön kring Kungsängens kyrka, med anor från järnålder och medeltid, är väl sammansatt och 
vittnar om bygdens äldre historia. Här ligger ett järnåldersgravfält, äldre vägsträckningar med 
bland annat en del av 1600-talets landsväg, väghållningsstenar och den välbevarade gården Ek-
hammar från tidigt 1800-tal samt den sammanflyttade hembygdsgården med uthus. Sockenkyr-
kan och klockstapeln har karaktär av 1700-tal.   
Kungsängens tätort är en relativt ung samhällsbildning och en produkt av järnvägen. Området 
kring stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick järnvägsförbindelse i slutet av 1870-ta-
let. Kungsängens station drog tidigt till sig industri och växte sakta ut med villor från 1910-talet 
och framåt. Från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ökade sedan befolkningen kraftigt 
och en större utbyggnadsperiod inleddes. 
 
Barriärer och bullerförhållanden 
E18 och Mälarbanan som går tvärs igenom Gröna dalen utgör båda varsin kraftig fysisk barriär 
för djurliv och fritidsupplevelser. Det finns endast ett fåtal passager för fotgängare och cyklister, 
som går under vägen. Över järnvägen finns en passage via bro. Kontakten mellan Gröna dalen 
och Mälaren söderut är därför dålig idag.Området är också delvis bullerstörd där E18, järnvägen 
och Enköpingsvägen passerar.
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Teckenförklaring:

Dagvattenavrinning.

Teckenförklaring:
Meandrande öppen 
dagvattenlösning.  
(Ej exakta lägen utritade.)
Öppen dagvattenlösning 
inom park.

Dagvattenledning under mark.

Dammar längs sträckan. 
(Ej exakta lägen utritade.)

3 Övergripande riktlinjer för Gröna dalen

Utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.
Ett större öppet dagvattensystem med fokus på rening och fördröjning som  
integrerar ekologiska, rekreativa och estetiska funktioner bör utvecklas i  
Gröna dalen. Det kan bilda en övergripande blågrön struktur och bidra till ett 
upplevelserikt och varierat landskapsrum.

Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är en utgångspunkt för kommunens fy-
siska planering. Dagvattenhanteringen ska vara klimatanpassad, robust och fungera som en re-
surs för kommunen genom att bidra till attraktiva och funktionella stads- och parkmiljöer. Det är 
också viktigt att den bidrar till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten.

• Norr om E18 finns möjlighet att öppna upp dagvattnet längs hela sträckan. Dagvattnet kan 
här meandra och naturligt flöda nedströms. 

• Söder om E18 kan dagvattnet ledas öppet men i mer styrda former inom de delar som ut-
vecklas till stadsdelspark. Här behövs extra fokus på reningsåtgärder.

• Inom hela sträckan bör plats göras på flera ställen för översvämningsytor som avlastar vid 
extremskyfall. Det är ett led i att klimatsäkra Kungsängen och dessa ytor bör också kunna 
utnyttjas till annat mellan översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade 
multifunktionella ytor.

• Där ledningar övergår till öppen dagvattenhantering behövs plats för sedimentation (för-
damm). Rensning av fördammar behöver möjliggöras med en åtkomstväg.
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Rankhus
E18

Kungsängens 
centrum

Tibbleviken

Skol-
område

Idrotts-
plats

Kyrka

Exempel på 
rörelsestråk för 
gång och cykel.
Barriär

Teckenförklaring
Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)

Meandrande öppen 
dagvattenlösning.  
(Ej exakta lägen utritade.)

Föreslagna grönstråk att
utveckla rekreativt eller  
nyanlägga.

Förstärk befintliga rörelsestråk och skapa nya.
Värna Gröna dalen som blågrönt stråk och jobba medvetet med att ge dalen en 
förbindande funktion. Utveckla rekreativa gång- och cykelstråk för att ta vara på 
ortens natursköna läge vid Mälaren och förbättra tillgängligheten mot strand och 
vatten.

Ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att orientera sig i och röra sig genom går att åstad-
komma med hjälp av att tydliggöra och förbättra befintliga stråk och komplettera med nya länkar. 

• Bind samman Brunna och Kungsängen. Skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen. 
För att minska barriäreffekten måste passagen under E18 vidareutvecklas. 

• Öka tryggheten. Arbeta medvetet med belysning i utformning av stråk. I delområden kan det 
vara bra om bebyggelsen kommer nära naturen och ger mänsklig närvaro och mötesplatser 
med ett mer stadslikt sammanhang.

• Skapa vattenkontakt. Gröna dalens koppling till Gröna Udden och Tibbleviken kan utveck-
las för att bli ett mer sammanhängande stråk som är lätt att röra sig genom och gör Mälarens 
strand mer tillgänglig

• Dämpa trafikstörningar. Naturlika planteringar kan anläggas för att skapa högre rekreativt vär-
de med omväxling och vindskydd i parkrummet utan att ta bort öppenheten och siktlinjerna 
som gör dalen trygg och överskådlig.

• Koppla skolområdet i söder till Gröna dalen. Skapa en tydlig struktur för stråken i och igenom 
skolans utemiljö med hjälp av trädrader och annan vegetation.
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Höjdpunkt

Karaktärsskapande element
Skogsbeklädd höjdrygg som definierar öppna dalgångar 
och är typiska för sprickdalslandskapet.

Låg bebyggelse eller växtvägg möter dalgång

Lågpunkt

Huvudsaklig riktning i landskapet

Viktiga siktlinjer och vyer att beakta

Tydligt landskaprum
Öppen mark väl definierad av omgivande 
skogsbeklädda höjder och tydliga bryn.

Värdefull natur- och kulturmark

Värdefull brynzon och naturmark

Damm, dagvatten
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Utgå från värdefulla landskapskaraktärer. 
Topografi och landskapselement kan förstärkas för att utveckla områdets unika 
egenskaper. Natur- och kulturlandskapet ger förutsättningarna för gestaltnings-
principer i varje delområde. Utforma en stadsdelspark med olika naturkaraktärer 
inom Gröna dalen.

I Gröna dalen ges möjlighet att utveckla befintliga ekologiska strukturer och ekosystemtjänster 
i både den stora och lilla skalan. De norra delarna relaterar till storskaligt landskap medan de 
södra delarna idag är mer småbrutna. Det är önskvärt att bevara delar av dalen som mer ”orörd” 
medan det i andra delar är bra om bebyggelsen är nära och ger mänsklig närvaro och ett mer 
stadslikt sammanhang. 

• Ta tillvara på och förstärk siktlinjer och utblickar i det öppna landskapet.
Det är viktigt att dessa fria flöden och vyer bibehålls även när kompletteringar med bebyg-
gelse sker. Skapa om möjligt även nya siktlinjer och visuella kopplingar i dalen.

• Låt ny bebyggelse ta stöd i höjder och skogsbryn. Förstärk riktningar i landskapet.

• Framhäv viktiga naturelement, fornminnesområden och byggnader som skapar förankring
till platsen och definierar områdets identitet.

• Sträva efter att sammanföra upplevelsen av det moderna landskapet med det historiska
och ekologiska innehållet. Exempelvis så kan en parkmiljö med ängs- och hagmark bevara
upplevelsen av kulturmiljö och visa på att jorden har brukats. Att kunna se och uppleva års-
ringarna i landskapet är viktigt för att människan ska kunna förstå samhällets utveckling och
känna tillhörighet och identitet med sin omgivning.

Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)
Grönyta att utveckla 
rekreativt

Grönyta att utveckla 
stadsdelspark inom

Förslag på ny parkmark
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Utöka och stärk dalens olika användningsområden.
Gröna dalen ska kunna locka människor i alla åldrar till olika former av utevistelse 
och fungera som rum för aktiviteter, eller en stunds lugn och ro. Utveckla och 
stärk också de ekosystemtjänster som dalen erbjuder.

Ta tillvara på och komplettera de aktiviteter som erbjuds inom området idag och verka för att 
överbrygga barriärer, både fysiska och sociala. Gröna dalens omfångsrika utbredning ger möjlig-
heter till både sol och skugga, lek och kontemplation, aktivitet och stillhet, avskildhet och närhet. 

• Gestalta landskapsrummen upplevelserikt och varierat. För att spontana aktiviteter ska kunna 
uppstå i offentlig rum behöver de utformas så att de är både trivsamma, trygga och bekväma. 

• Använd dialogmetoder och kontinuerlig återkoppling i kommande projekt. 

• Samutnyttja grönområden för natur-, kultur- och rekreationsvärden. Tillåt oväntade kombina-
tioner, som en rastgård med plaskdamm för hundar eller odlingslotter med lärande funktioner 
för skola och förskola. Höj det rekreativa värdet på de gröna friytor som ligger i anslutning till 
idrottsplatsen och skolområdet.

• Tänk klimatsmart vid gestaltning och utnyttja möjligheten med multifunktionella ytor som 
exempelvis både är översvämningsbara och lekbara. 

• Skapa mervärden för både kommuninvånare och besöksnäring genom att lyfta fram unika 
naturkvalitéer och kulturhistorien i området. Exempelvis genom att tillgängliggöra våtmarks-
området vid Tibbleviken för fågelskådning och framhäva fornminnena i dalen mer.  
Den lilla trädgården vid hembygdsgården är också en kvalitet som bör tas tillvara bättre, ge-
nom att binda samman den med övriga grönytor och stråk.

Teckenförklaring: 
(Lager ur Grönplan 2008)
Grönyta att utveckla  
rekreativt

Grönyta att utveckla till  
stadsdelspark 

Förslag på ny parkmark

Teckenförklaring:  
Möjliga idéer och  
befintliga fokusområden  
för aktiviteter i 
Gröna dalen. 

Utveckla strand-
promenad

Fokus ”forn-
minnen”

Skapa blå-
grönt stråk

Skapa blå-
grönt stråk

Fokus 
”lärande”.

Värna öppet
landskapsrum

Möjlig 
fågellokal  

Skapa grön- 
stråk, koppla  

söderut

Fokus ”Stads-
delspark”

Fokus 
”Idrott”

Fokus  
”Friluftsliv”

Fokus  
”Kulturmiljö”

Fokus  
”Odling”
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                 Skogsbryn mot Brunna.         E18 mellan Brunna och Kungsängen.     Hembygdsgård.

Vyer och landskapskaraktärer i Gröna dalen

Småskalig bebyggelse möter öppet fält.

Vintervy mot Tibbleviken.                                                       Vy mot Enköpingsvägen från väster.

Gångväg vid öppen gräsyta och bollplaner.

Kyrkogårdens olika typer av gräns mot dalen i öst och i väst.

Skogsbryn möter öppen dalgång.

Stadsodling, kolonilotter.
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4 Underlag och källhänvisningar 

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 
december 2011, § 162, och aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42
Riktlinjer och text hämtade framför allt från sidorna 64, 66, 88 och 89.

Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna Bro och Kungsängen, 
antagen av Kommunfullmäktige den 18 december 2008, § 137.
Riktlinjer och text och kartlager är hämtade framför allt från: 
del 2 - Riktlinjer och åtgärdsförslag på sidorna 22, 23, 25 och 32,
samt del 3 - Grönstrukturanalys på sidorna 35-36 och 38-40.

Övriga underlag och källor:

Vision 2035, kommunen som ger plats, Upplands-Bro.

Övergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun 2017.

Workshop Ekosystemtjänster Gröna dalen samt påbörjad kartläggning Ekosystemtjänster,  
Upplands-Bro kommun 2017 och 2018.

Landskapsanalys för hela Upplands-Bro kommun, framtagen som underlag till Fördjupad  
översiktsplan för Landsbygden, den 8 maj 2013.

Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i 
samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.

Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999–2000.  
Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Be-
handlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.

Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro kommun, beslutad den 18 april 2012.

Vintervy mot Tibbleviken.                                                       Vy mot Enköpingsvägen från väster.

Samhällsbyggnadskontoret 10 april 2018
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i  
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två  
världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande  
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt  
färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder 
aktiviteter och avkoppling för alla intressen och åldrar.
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Detaljplan för Tibbleängen(del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) nr 0801 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Godkänna utställningsutlåtande, tillhörande Tibbleängen 
(Kungsängens-Tibble 1:470), daterat den 9 april 2018 

2. Anta förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 1:470 
m.fl.), upprättat den 18 april 2016 och reviderat den 9 april 2018, i 
enlighet med 5 kap. 29 § Äldre Plan- och bygglagen (1987:10). 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 225 nya 
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. i Gröna dalen. 
Förutom ett bostadstillskott är målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande 
bebyggelse ska anpassas i Gröna dalens landskap och med omgivande 
bebyggelse. Även dagvattenhanteringen som redan är problematisk i Gröna 
dalen har varit en viktig aspekt i framtagandet av detaljplanen. 

Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 
från 2010. 

Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4–5 våningar som i 
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på 
platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av lägre bebyggelse i 
maximalt 2 våningar. En yta för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i 
direkt anslutning till Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från 
Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. 

Beslutsunderlag 
 ÖP 2010, Kommunfullmäktige den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123 

 Plankarta, den 10 april 2018  

 Planbeskrivning, den 9 april 2018 

 Genomförandebeskrivning, den 12 januari 2018 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
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 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

 Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018 

 Gestaltningsprogram, den 9 april 2018 

 Utställningsutlåtande, 9 april 2018 

Ärendet 
Kommundirektören fick 8 oktober 2008 § 123 i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ny detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 genom normalt 
planförfarande (ÄPBL 1987:10). 

När planuppdraget gavs, uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya 
bostäder skulle kunna tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta 
fram planförslaget har det stora landskapsrummet söder om Hjortronvägen 
bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som först förutsågs. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya 
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 samt del av de 
kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 1:3, Kungsängen-Tibble 1:41 
och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Förutom ett bostadstillskott är målet med 
detaljplanen dels att tillkommande bebyggelse ska anpassas till Gröna dalens 
landskap och omgivande bebyggelse och att verka för att påbörja ett större 
arbete med att hantera den problematiska dagvatten situation som råder i Gröna 
dalen idag. 

Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i 
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på 
platsen. Byggnaderna ska utformas med sadeltak och fasadmaterial som knyter 
an till omgivande bebyggelse. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av 
byggnader om maximalt 2 våningar. Dessa byggnader ska utformas liks 
kedjehus, radhus eller småhus för att möta upp skalan på det öppna fältet i 
Gröna dalen. Denna lägre bebyggelse verkar för såväl en god landskapsbild 
som en känsla av mänsklig närvaro och på så vis en ökad trygghetskänsla på 
den angränsande gångvägen. 

En yta för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i direkt anslutning till 
Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut 
ner till en vändslinga. 

Planområdet omges av befintliga gång- och cykelvägar där stråken silar genom 
planområdet åt alla väderstreck. Planområdet ligger i Gröna dalen och 
medverkar till att öppenheten i landskapsrummet kommer att slutas till strax 
norr om klockstapeln. Särskild omsorg om markbehandling, belysning och 
skötsel med en parkliknande karaktär kommer att krävas i detta avsnitt för att 
knyta ihop Gröna dalen norr och söder om planområdet. 
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Dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas 
helt inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området 
förblir desamma efter det att området är utbyggt, dels genom raingardens på 
kvartersmark, dels genom anläggande av skelettjordar i gatorna och dels 
genom anläggande en dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i 
planområdets sydöstra del. För att skydda området mot skyfall vid ett 100-
årsregn kommer öppna diken anläggas nedanför de två kullarna som ligger i 
området och angränsar den nya bebyggelsen. 

Barnperspektiv 
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till 
lekplatser och natur är eftersträvansvärt i flera hänseenden. Den föreslagna nya 
förskolan inom planområdet skapar närhet och möjliggör för barn och föräldrar 
att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en bilfri vardag, 
vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. Utöver den nya 
förskolgården kommer en ny lekplats anläggas inom planområdet i samband 
med att det byggs ut samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för 
skolorna i närområdet. 

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur 
ett barnperspektiv är det positivt att öka tryggheten i form av mänsklig närvaro 
i Gröna dalen. 
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PLANBESKRIVNING 

 
Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad 2018-04-10 
Denna planbeskrivning, daterad 2018-04-09 
Genomförandebeskrivning, daterad 2018-04-11 
Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-12 
Utställningsutlåtande, daterad 2018-04-09 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning, MKB 2015-11-04 
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård 2015 
PM Geoteknik, Structor, 2016-04-13 
Trafikbullerutredning, Ramböll, 2017-12-22, rev 2018-03-26 
Dagvatten, Granskningshandling, Bjerking, 2016-03-10, rev 2018-04-10 
Trafik-PM, Ramböll, 2017-12-21, rev 2018-03-23 
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08 
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2018-01-22, rev 2018-04-09 
 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och 
cykelvägar. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande 
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av mindre 
byggnader i 2 maximalt våningar och en förskola som föreslås i planområdets nordöstra del.  
Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en 
vändslinga. 
Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse.  
 
Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt 
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma eller förbättrade 
efter det att området är utbyggt, detta ska uppnås dels genom raingardens på kvartersmark, dels genom 
skelettjordar som fördröjer vägdagvattnet samt en dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i 
planområdets sydöstra del. 
 
När planuppdraget gavs uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya lägenheter skulle kunna 
tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta fram planförslaget har det stora 
landskapsrummet söder om Hjortronvägen bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som 
först förutsågs.  
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Planprocessen 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 

 

Handläggning 
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen 
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och 
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker 
med normalt planförfarande. 
 
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns 
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010. 
 

 
 
Det aktuella planskedet är antagande då Kommunfullmäktige ska ta beslut om att anta planen. Efter 
antagandet kan planen överklagas inom 3 veckor från justerat protokoll, om ingen överklagar planen 
inom denna tidsangivelse vinner detaljplanen laga kraft. 

 

Preliminär tidplan 
Beslut om samråd (KS)   juni 2016 
Samrådstid     juli - augusti 2016 
Beslut om utställning (KS)  januari 2018  
Utställningstid    Kv 1 2018  
Antagande (KF)    Kv 2-3 2018 
 
 

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

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  
 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  
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Vatten 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet 
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra 
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets 
sekundära zon då, det ligger mer än 50 m från strandlinjen, men dagvattnet naturligt och tekniskt 
avrinner mot Östra Mälaren.  
 
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del 
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2018-04-10). Dagvattnet från planområdet 
kommer att fördröjas och renas lokalt genom en dagvattendamm, innan det leds vidare till 
Tibbledammen längre söderut. Ytterligare åtgärder för fördröjning och rening inom planområdet som 
utredningen lyfter fram är raingardens för fördröjning av dagvatten från bostadshusens tak samt 
användning av skelettjordar som bärlager för väg vari gatuträd kan planeras och dagvatten från väg 
fördröjas. 
 

Ekologiskt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km 
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i 
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt 
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den 
strandnära vattenmiljön. Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar 
vattenmiljön negativt. 
 
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om 
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 
avskilda från planområdet. 
 

Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för 
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser påverkas så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  
 
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då 
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns 
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se 
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.  
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i 
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och 
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun. 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen 
för järnväg respektive väg. 
 

Översiktsplan 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan 
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna 
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse, 
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina 
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en 
stadsdelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör 
ändras till lokalgata inom planområdet. 
 

 
Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nord-
sydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen. 
 

Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark, 
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 1989-
05-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som 
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och 
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av 
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är 
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också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för 
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar 
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns 
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb). 
 

  
Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i 
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för 
del av Ekhammar (Östra dalen). 
 

Förutsättningar och planförslag 

Mark och natur 
Mark och vegetation 
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i 
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett väst-
östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter 
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet. 
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen 
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster. 
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogsbeklädda fornminneskullarna som ramar in 
det tidigare åkerlandskapet. 
 
Inom planområdet finns en skogsbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- 
och barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och 
barrträden består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis 
ingår i planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om 
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig 
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt 
är synlig utifrån. 
 
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju 
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde 
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade 
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av 
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och 
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom 
inventeringsområdet är strukturer som indikerar höga naturvärden sparsamma Till exempel är 
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten 
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp, 
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter 
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till 
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras. 
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.  
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats. Ett objekt 
har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4). 
Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) 
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Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det 
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag. 
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på 
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.  
 

 
Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön 
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda 
skogsbeklädda kullarna i väster. 
 
Geotekniska förhållanden 
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta 
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och 
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt 
jordartskartan är postglacial i större delen av området, 
men som i de södra delarna benämns som glacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje. 



  Sida 11 av 24 
 
 
 

Detaljplan för TIBBLEÄNGEN,   Planbeskrivning  
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
Detaljplan nr 0801 

 
Fornlämningar 
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogsbeklädda kullen i 
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-10749-
2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter 
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då 
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1 
(kullen i sydväst) en såkallad plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen 
berörs dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 
ingår i området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.  
 

 
Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18. Ungefärlig avgränsning av planområdet 
med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gång- 
och cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka 
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och 
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för 
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km 
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön. 
 
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild 
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster. 
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogsbeklädda höjdpartiet för att 
längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat 
bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. Tillkommande bebyggelse relaterar även till 
omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och 
bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig genom området samt att befintliga gång- och 
cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman områdena 
på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och 
flerbostadshusbebyggelsen i kring Tibble torg. 
 
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras i form och karaktär. I och med 
bebyggelsen längs med, den på snedden orienterade gång- och cykelvägen, kommer parkrummet 
närmast bebyggelsen få en mer definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt 
förstärker bebyggelsen Gröna dalens långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och 
cykelstråkets rörelse som viker runt kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor 

RAÄ 9:1 

RAÄ 233 

RAÄ 22:1 
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längst norr- och söderut i planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att 
måna om så att de istället för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens 
rumslighet. Den föreslagna dagvattendammen kommer även den bidra till att levandegöra och aktivera 
parkytan. 
 

 
Grönstruktur 
 
Föreslagen grundläggning av byggnader 
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. 1-2 våningshus inom området kommer 
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på 
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att 
krävas, så som exempelvis pålning. 
 
Uppfyllning för vägar och markytor 
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan 
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området. 
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Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om 
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen. 
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om 
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är 
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen 
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre 
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre 
byggnadsdelar vid Tibble torg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid 
Kungsängens kyrka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast planområdet. 
Örtugsvägen och Klippingvägen ett stycke längre bort. 
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Situationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB) 
 
Föreslagen ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller ca 225 lägenheter fördelat på 
större flerbostadshus i 4-5 våningar (ca 200 lgh) och mindre byggnader i maximalt 2 våningar (ca 25 
st). Planförslaget inrymmer även en förskola i 2 våningar i anslutning till Gröna dalen och 
Hjortronvägen. 
 
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen med flerbostadshus i 4-5 
våningar på ena sidan mot kullen och mindre byggnader med karaktär av radhus, småhus eller 
kejdehus i maximalt 2 våningar i mötet med Gröna dalen. Lokalgatan korsas av angöringsgator/torg 
som delar upp bebyggelsen i kvarter och skapar utblickar mot kullen och Gröna dalen. Byggnaderna är 
orienterade för att förstärka siktlinjer samt rama in gaturum och parkrum. 
 
Flerbostadshusen grupperas i kvarter 
kring gemensamma gårdar som öppnas 
upp mot kullen i väster. På gårdarna finns 
utrymme för komplementbyggnader 
såsom växthus, cykelparkering etc. 
Radhusens entréer vänder sig mot 
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar 
till Gröna dalens stora parkrum med 
sekundärentréer direkt ut i parken. 
 
 
 

 
Flygvy från öster (Tengbomgruppen AB) 
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Sektion a-a, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB) 
 
Gestaltningsprinciper 
 
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2018-04-09” och utgår från 
dessa principer: 
 
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning: 
 Längs Gröna dalen 

 Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst 
 Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst 

 Runt kyrkogårdens hörn vid fickpark 

 Mot klocktornet och kyrkan 

Blandad bebyggelse och grannskap 
 Variation i höjd och placering 
 Skalan knyter an till omgivningen genom placering av småhus närmast dalen och högre 

bebyggelse närmare kullen, Tibble torg och Hjortronvägen. 
 Det inre gaturummet ramas in och befolkas. 

 Tydliga och attraktiva publika rum och gårdar 

 Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska 

 
Vy från Gröna dalen (illustration Tengbomgruppen AB) 
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Sektion a-a, fortsättning från föregående sida. 
 
Bekräfta gröna dalen 
 Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna 

dalen. 
 Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot 

dalen och en dagvattendamm. 
 Bebyggelsen anpassas till topografin genom att husens stegvisa höjning följer marklutningen upp 

mot kullen 

Det kultiverade landskapet 
 Möjlighet till växthus och odling på gårdar 
 Nya aktivitets- och lekytor 
 Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks 

Helhetstänk 
 Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden 

 Samnyttjande av ytor 
 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

   
Hjortronvägen gatusektion     Lokalgata gatusektion 
 

 
Gångstråk gatusektion (Tengbomgruppen AB)  
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Sektion b-b, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB) 

 
Solstudie 
 

 
Vår/höstdagjämning kl 9:00     Vår/höstdagjämning kl 12:00  
 

  
Vår/höstdagjämning kl 15:00      
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Sektion b-b, fortsättning från föregående sida. 
 
 

  
Midsommar kl 9:00      Midsommar kl 12:00 
 

  
Midsommar kl 15:00      Midsommar kl 18:00 
 

Tillgänglighet 
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via 
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och 
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på 
tillgänglighet beaktas. 
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Offentlig service och kommersiell service 
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. 
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 - 
9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan. 

 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna samt 
förskolan. Boendeparkering sker huvudsakligen på angöringstorg på kvartersmark och i garage under 
gårdar, samt delvis som kantstensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen. Ett 
parkeringstal på 0,5 bilplatser/lägenhet förslås för tillkommande flerbostadshus och 1 
bilplats/bostadsenhet för tillkommande småhus. Ett viktigt syfte med att planera för bostäder i ett 
kollektivnära läge är att skapa förutsättningar för att kunna leva en livsstil med ett lågt bilberoende. 
För att uppmuntra denna livsstil har en generös parkeringsnorm för cyklar införts med 3 cyklar per 
lägenhet. Då det finns flera byggrätter för parkeringar i planen stängs inte möjligheterna att ha en 
bilpool i området. 
Cykelparkering vid de lägre bostäderna med egen tomtplats avses kunna ske på den egna tomten. 
Cykelparkering bör ske nära bostadsentrén och vara väderskyddad.  
 
Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god 
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som 
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i 
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från 
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex. 
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående 
parkeringstal motiveras då de utgör ett ställningstagande för och främjar en minskning av andelen 
biltrafik i Kungsängen och samtidigt främjar en ökning av andelen kollektivtrafik och 
cykelanvändning.  
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Karta över befintlig trafik i området (Upplands Bro kommun) 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar 
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och 
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet. 
 

Kollektivtrafik 
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste 
hållplats finns vid Tibble Torg. 
 

Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller. 
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Ramböll, rev 2018). 
Bullerutredningen visar att det finns goda möjligheter för att bostäderna i området kommer uppfylla 
kraven för bullervärden enligt Boverkets byggregler, eventuellt kan avstegsfall bli aktuella i bostäder 
närmast Hjortronvägen. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den 
föreslagna bebyggelsen. 
 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande 
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks 
genom anläggande av ett avskärande dike längs gångvägen utmed kullen i väster samt en 
dagvattendam öster om planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan. 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvatten från planområdet avvattnas mot recipienten Mälaren-Görväln. Nedan beskrivs dess 
nuvarande ekologiska och kemiska ytvattenstatus samt miljökvalitetsnormer (MKN) enligt VISS 
senaste bedömning (2017-02-23). 
 
Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln har klassificerats till god baserat på 
god status för växtplankton och näringsämnespåverkan. Detta är därmed avgörande för 
statusbedömningen. Kvalitetskravet hos recipienten gällande ekologisk status är god ekologisk status 
(VISS, 2017-12-06). 
 
Den kemiska statusen hos recipienten uppnår ”ej god kemisk status” vad gäller ämnen som 
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), nickel, antracen, kadmium, bly och tributyltenn. 
Mindre stränga krav för PDBE och kvicksilverföreningar har satts i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och MKN avseende 
ytvattenstatus. Halterna kvicksilver och PBDE får inte överstiga halterna framtagna under december 
2015.  
 
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av 
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid 
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är 
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde 
motsvarande ett 5-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet. En 
dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2018-04-10) och dagvattenflödet från området före 
utbyggnad beräknas vid ett 5-årsregn att vara 137 l/s. Efter planerad utbyggnad av området beräknas 
utflödet vid ett 5-årsregn vara 522 l/s. Klimatfaktor på 1,25 har använts vid flödesberäkningar efter 
exploatering. 
 
Till följd av ökat dagvattenflöde efter exploatering krävs fördröjning av dagvattnet innan utsläpp på 
befintligt nät. Dimensionering av magasinsvolym baseras på ett 10-årsregn med utflöde på 658 l/s som 
ger fördröjningsvolymen 299 m3 för hela bostadsområdet. 
 
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att tre olika dagvattenanläggningar anläggs. 
Takvatten, med volymen 133 m3, föreslås renas och fördröjas i raingardens (genomsläpplig växtbädd 
som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor) med en total yta om 342 m2. 
Vägdagvatten bör avvattnas via brunnar i gatan som leder till skelettjordar som gatuträden är 
planterade i. Skelettjorden består av större stenfragment som tillåter vatten att hållas kvar i utrymmena 
mellan stenarna, från skelettjordarna leds vattnet vidare till den nya dagvattendammen som anläggs i 
områdets utkant. Resterande dagvattenvolym föreslås renas och fördröjas i en 441 m2 
dammanläggning i planområdets sydöstra hörn. I ytan för dammen ingår ett 3 m brett område för 
dammkrön och slänter för anpassning till befintlig mark.  
 
För att reningen ska fungera optimalt krävs en skötselplan för både raingardens och dagvattendammen. 
Kommunens VA-avdelnings rutin kring anläggandet av nya dagvattendammar är att det företag som 
upphandlas att anlägga dagvattendammen även ska ta fram en skötselplan för densamma. För att 
skötseln av dammen ska verka för den mest optimala reningen krävs det att var damm har ett 
skötselprogram som är väl anpassat efter den aktuella dammens förutsättningar. På samma sätt bör en 
individuell skötselplan tas fram för områdets raingardens, dessa ställer höga krav på anpassning efter 
de rådande förutsättningarna på platsen och hur de anläggs samt vilka växter som används.   
 
Efter rening i föreslagna dagvattenåtgärder minskar samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder. Detta innebär att exploateringen, med rening i föreslagna dagvattenåtgärder, 
följer förbättringskravet för recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker 
ytterligare rening och fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses 
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föreslagen dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms det aktuella området och 
exploateringen bedöms inte hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
Vid kraftig nederbörd finns det risk för höga flöden från kullen i väster. För att undvika att dessa 
flöden ska svämma över gång- och cykelvägen och bostadsområdet som planeras anläggas strax 
nedanför bör ett avskärande dike anläggas. Med kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket 
anslutas till ledningar och därmed transportera bort vattenmassorna. Diket kommer både innebära en 
rening och fördröjning av flöden, detta är dock inte medräknat i flödesberäkningarna. 
 

Vatten och avlopp 
Bebyggelsen inom planområdet ska kopplas på kommunens befintliga VA-nät och 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett 
från dagvattenledningen, bedöms av kommunens tekniska avdelning som god. 
 

Värme 
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
 

El, tele, bredband 
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation 
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. 
 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall ska 
lösas inom fastigheten och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering 
ska lösas på kvartersmark.  

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Trafik 
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, rev 2018). I den 
konstateras att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen 
Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett 
kapacitetsperspektiv. 
 
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att öppna Hjortronvägen 
för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är hela den del 
av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet föreslås därmed 
få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen. Vid ombyggnation 
av Hjortronvägen i samband med utbyggnad av området föreslår kommunen att Hjortronvägen får ett 
slitlager av tyst asfalt för att på så vis bidra till att ljudnivåerna från busstrafiken blir lägre än i 
utförande med traditionell asfalt. 
 

Sociala konsekvenser 
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och 
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social 
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då 
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt vid mörkrets 
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar 
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. 
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Barnkonsekvenser 
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är 
eftersträvansvärt i flera hänseenden. Den föreslagna nya förskolan inom planområdet skapar närhet 
och möjliggör för barn och föräldrar att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en 
bilfri vardag, vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. En ny lekpark planeras inom 
planområdet samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för skolorna i närområdet. 
 
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det 
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 
 

Miljökonsekvenser 
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas 
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna 
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön 
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen. 
 
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att tre olika dagvattenanläggningar anläggs. 
Takvatten föreslås renas och fördröjas i raingardens, vägdagvatten föreslås fördröjas och renas i 
skelettjordar under trädplanteringarna i gatorna och resterande dagvattenvolym föreslås renas och 
fördröjas i en dammanläggning i planområdets sydöstra del. Med föreslagna åtgärder minskar 
föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve och kvicksilver. Enligt 
förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen. 
Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering och ytterligare rening förväntas ske i 
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar 
recipienten att uppnå aktuella miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2018). 
 
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i 
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt 
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De 
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte 
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid 
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska 
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av 
inhemska växter kopplade till naturtypen.  
 
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik samt den föreslagna förskolan, 
skapar goda förutsättningar för en bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av 
boende samt en förskola bidrar till att öka underlaget och förutsättningarna för service och ett varierat 
utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- 
och cykeltrafik samt det nya gång- och cykelstråket utmed kullens östra sida, skapar nya kopplingar 
och möjligheter att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är 
fördelaktigt ur miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur 
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur 
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar. 
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 
skatteintäkter. 
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Illustrationsplan

Detta program har tagits fram av 
Tengbom på uppdrag av Villamarken 
AB och i samråd med Upplands Bro 
kommun inom ramen för detaljplan 
för Tibbleängen.

Arbetsgrupp: 

Erik Ihse, Ikano Bostad
Victor Hoas Ströman, HSB
Jenny Lindelöf, Tengbom
Malin Olsson, Tengbom
Anna Roander, Upplands Bro kommun

Allt bildmaterial är framtaget/fotat av 
Tengbomgruppen AB.

INTRODUKTION

Karta över Kungsängen

Tibble torg

Ekhammars gård

Kungsängens kyrka
Klocktorn
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03

STADSBYGGNADSPRINCIPER
01

02

01 Kullen
02 Gröna Dalen
03 Kolonilotter i området

Blandad bebyggelse och grannskap
Byggnadsvolymer som varierar i höjd och
placering ger ett varierat gaturum, med en 
skala som knyter an till omkringliggande 
bebyggelse och landskapsbild.

Det inre gaturummet ramas in av bebyg-
gelse och befolkas av bostadsentréer och 
förgårdsmark. Gemensamma ytor för ang-
öring och parkering, mindre fickparker och 
torg samt tydliga gårdsrum med möjlighet 
till odling och utevistelse skapar samman-
hang.

Siktlinjer
Viktiga siktlinjer bevaras och förstärks 
genom att ramas in och kantas av 
bebyggelse. 

Viktiga sådana siktlinjer är den längs med 
landskapsrummet Gröna dalen samt 
korsande stråk upp mot de skogbeklädda 
kullarna vid Tibble torg och Ekhammars 
gård.
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Bekräfta gröna dalen
Gröna dalens riktning förstärks genom att 
byggnader placeras längs med dalen. Park-
rummet stärks och aktiveras genom sekun-
dära entréer, förgårdsmark/ radhusträdgår-
dar samt avgränsas av gång- och cykelväg. 
Nya aktivitets- och lekytor i strategiska 
lägen ökar attraktiviteten för boende inom 
området och runtomkring. 

Bebyggelsen i övrigt anpassas till topografin 
och förstärker den genom att klättra uppåt 
mot kullen. Grönskan tillåts sippra in mel-
lan husen mot lokalgatan och in på gårdar-
na.

Det kultiverade landskapet
Odlingsintresset ter sig starkt på platsen ge-
nom välskötta och välbesökta odlingslotter. 
Detta kompletteras med exempelvis växt-
hus och andra odlingsmöjligheter.

Även den skogsbeklädda kullen med sina 
arkeologiska spår bakåt är identitetsskapan-
de och visar på områdets långa historia som 
bostadsort och odlingsmark, samtidigt som 
den utgör en attraktiv plats för rekreation. 
Kontakten och tillgängligheten till kullen 
förstärks genom gångstråk längs med och 
tvärs sluttningen.

Helhetstänk
Ny kvartersgata, gångkopplingar och ang-
öringsytor bildar en sammanhängande 
struktur som ansluter till bebyggelsen runt 
omkring och även skapar möjligheter till 
framtida ytterligare kopplingar.

Att samla angöringsytor och parkering gör 
att marken kan samnyttjas på ett effektivt 
sätt. Dessa ytor sammanfaller också med 
befintliga diken vilket möjliggör öppen 
dagvattenhantering som leder vidare till en 
större dagvattendamm i Gröna dalen.

Sektion b-b

Sektion a-a

SIKTLINJER
BLANDAD BEBYGGELSE 
OCH GRANNSKAP BEKRÄFTA GRÖNA DALEN

DET KULTIVERADE LANDSKAPET HELHETSTÄNK
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Illustration av Hjortronvägen mot öster.

Kungsängen omgärdas av stora ma-
tarleder som trafikförsörjer stads-
delen utifrån och in. Parkering sker 
främst på villatomter och  i samlade 
större markparkeringar.

Inom Kungsängens västra delar finns 
ett väl utvecklat nät av separata 
gång- och cykelvägar som kopplar 
ihop de olika bostadsområdena med 
Gröna dalen och via tunnlar även 
leder vidare utåt mot de större grö-
nområdena. I den östra delen sker 
gång- och cykeltrafiken mestadels i 
blandtrafik på villagatorna.

Hjortronvägen

Planområdet ligger intill Hjortronvägen, en 
av de två huvudgator som korsar Gröna da-
len, dock endast trafikerad av bussar.

Hjortronvägen omgestaltas till stadsgata 
med kanstensparkering och gångbana på 
södra sidan, för att möjliggöra angöring till 
bostäderna och förskolan. Gaturummets 
gröna karaktär ska bevaras med trädplante-
ring mellan parkeringsplatserna.
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Lokalgata

Den nya lokalgatan blir områdets hjärta 
med trädplantering, kanstensparkeringar 
och entréer. Gatan kan med fördel utfor-
mas med förgårdsmark på kvartersmark för 
att tillföra variation och grönska till gatu-
rummet.

Gångstråk

Två viktiga gångstråk kantar den nya be-
byggelsen. Det ena är ett befintligt gång- 
och cykelstråk längs Gröna dalen som 
bevaras och utformas som ett huvudstråk 
genom stadsdelen med god belysning och 
bra framkomlighet. Stråket kantas av rad-

husträdgårdar i väster. Gränsen mellan 
gångstråk och trädgårdar ska markeras tyd-
ligt, gärna med häck. Dock bör öppningar/
grindar finnas för att skapa en närhet ut i 
parkrummet för de boende.

Det andra stråket går mellan kullen och den 
nya kvartersbebyggelsen och ges en mer 
naturlig karaktär. Här tillåts gränsen mel-
lan gård och natur vara mer flytande, så att 
kullens karaktär fortsätter in mellan husen. 
Gångvägen med sitt parallella dagvattendi-
ke blir en naturlig avdelare utan att hinda 
sikt och rörelse.

Trygghet och belysning

Målpunkter som entréer, gångstråk, angö-
ringstorg, fickpark och andra platser som 
stärker områdets struktur och identitet ska 
belysas omsorgsfullt.

Sekundärentréer ska finnas från trädgår-
darna ut mot Gröna dalen för att öka trygg-
heten i parken kvällstid.

Förskolans lokaler kan med fördel nyttjas 
till andra ändamål kvällstid, för att skapa 
ytterligare liv i området och komplettera 
utbudet av lokaler i Tibble centrum.

Gångstråk mot Gröna dalenLokalgata

Illustration av gångstråk längs Gröna dalen

Trädgård Park
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PLATSER
Gröna dalen är ett långsträckt öppet 
grönstråk med promenadstråk och 
idrottsanläggningar som sträcker sig 
genom Kungsängen. Stråket leder i 
norr och söder vidare mot större na-
tur/rekreationsområden.

Flera populära och välskötta koloni-
lottsområden finns i området.

Gröna dalen

Riktningen av Gröna dalen förstärks ge-
nom att byggnader placeras längs med 
stråket. Parkrummet stärks och aktiveras 
genom sekundära entréer från radhusträd-
gårdarna och avgränsas av gång- och cykel-
väg. Parken kompletteras med nya lek- och 
aktivitetsytor samt en dagvattendamm.

Lekplats

En ny allmän lekplats tillkommer centralt 
placerad i Gröna dalen med bra tillgänglig-
het för de boende i planområdet liksom för 
förskolor, skolor och andra boende runt-
omkring. Lekytan utformas som en inte-
grerad del av parken.

Illustration av Gröna dalen med planområdet sett från norr.

Kullen

Kullens naturliga karaktär bevaras och 
fornmälmningsområdet skyddas. Kontak-
ten och tillgängligheten till kullen förstärks 
genom gångstråk längs med och tvärs slutt-
ningen.

Aktivitetsyta

Söder om kullen anordnas en aktivitetsy-
ta för pedagogisk verksamhet för barn och 
ungdomar, lätt åtkomlig via Gröna dalen 
från de skolor som ligger i närheten. Plat-
sens närhet till fornlämningsområde, natur, 
parkmiljö och koloniområde/odlingar kan 
nyttjas i den pedagogiska verksamheten.
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01

Fickpark

En mindre fickpark anläggs mellan rad-
huslängorna för att öppna upp mot Gröna 
dalens smalaste parti och släppa igenom en 
befintlig gångstig som ges en mer perma-
nent karaktär och även leder vidare förbi 
kyrkogårdens norra sida.

Parken ska utformas som ett intimt rum 
med planteringar, sittplatser och ett tydligt 
korsande gångstråk som ersätter den befint-
liga stig som finns där idag.

Dagvatten och vegetation

De diken som finns i området idag ersätts 
av öppna dagvattenlösningar på allmän 
platsmark och kvartersmark. Dagvattenlös-
ningarna utformas omsorgsfullt så att de 
blir ett attraktivt tillskott i miljön med plan-
teringar, rinnande vatten och vattenspeglar. 
Dagvattendammen blir ett viktigt inslag i 
den nya parkmiljön och ska utformas om-
sorgsfullt med växtlighet översvämnings-
ytor som är attraktiva både då de är torrlag-
da och översvämmade.

Viktigt vid val av växter är att beakta hela 
årstidscykeln. Grönytor ska gärna vara va-
rierade i form och färg och blommor och 
växter väljas med omsorg så att blomning 
kan ske under stor del av sommaren. Träd 
och buskar kan med fördel vara bärande 
och/ eller ge nektar t ex lind, rönn, frukt-
träd, buddleja, syren och hägg.

Angöringstorg och cykelparkering

Parkeringen löses genom markparkering 
samlad på parkerings-/angöringsytor samt 
längs den nya lokalgatan. Parkeringen delas 
upp i mindre enheter och kombineras med 
planteringar och dagvattenhantering. Näs-
mast gröna dalen ska karaktären vara grön 
med mycket växtlighet, för att knyta an till 
parkmarken.

Angöringstorgen ska ges en medveten ut-
formning med markmaterial som tydliggör  
zonering, samtidigt som körhastigheten an-
passas till de gående.

Cykelparkering ska vara lättillgänglig och 
praktisk för att främja cykelanvändande. 
Cykelplatser kan med fördel anordnas på 
angöringstorgen, där möjlighet finns att an-
ordna komplementbyggnader som tak etc, 
intill entréer på förgårdsmark samt på bo-
stadsgårdarna.

01 Referens angöringstorg
02 Referens dagvatten på angöringstorg

03 Referens lekmiljö skog/natur
04 Referens fickpark/dagvatten

05 Referens lekmiljö park

02 03

04 05
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BEBYGGELSE
Bebyggelsen i Kungsängen är tyd-
ligt uppdelad i olika områden. I öster 
kring pendeltågsstationen finns fler-
bostadshus och service, omgärdat av 
ett större område av småhus.

Den västra delen består av ett större 
område med flerbostadshus  i tre till 
fyra våningar, samt radhus i 1-2 vå-
ningar närmast Gröna dalen, norr om 
planområdet.

Kring Tibble torg finns senare bebyg-
gelse i upp till 6 våningar. I söder ligger 
större skol- och idrottsanläggningar.

Skala och volym

Byggnadsvolymer som varierar i höjd och 
placering ger variation, och bebyggelsen 
ramar in och skapar tydliga gaturum och 
gårdar. 

Flerbostadshusen uppförs i 4-5 våningar. 
Skalan bryts upp av omsorsfull detaljering, 
markerade sockelvåningar, detaljer kring 
fönster och balkonger, växtlighet och dylikt. 
Flerbostadshusen utförs med sadeltak och 
tekniska utrymmen såsom fläktrum med 
mera ska integreras i takets utformning.

Den lägre bebyggelsen uppförs i maximalt 
2 våningar och utformas så att varje enskild 
lägenhet ger intryck av att vara en egen 
enhet som på tydligt vis bryts av exempelvis 
genom individuella takkonstruktioner eller 
markeringar i fasaderna. Den tomtplats som 
tillhör var bostad ska även den utformas för 
att på ett tydligt sätt markera tillhörigheten.

Bottenvåningar och entréer

Bottenvåningen utförs som en förhöjd 
sockelvåning  och särskild omsorg ska läg-
gas på entréer med exempelvis glaspartier, 
avvikande fasadmaterial, planteringar, sitt-
platser och cykelparkeringsplatser.

Verksamhetslokaler, gemensamhetslokaler 
eller andra  utrymmen såsom tvättstugor 
och cykelrum kan finnas i bottenvåningen 
och ska då utföras som öppna lokaler mot 
gaturummet med stora glaspartier eller dy-
likt. Detta är särskilt önskvärt mot Hjort-
ronvägen, för att markera denna som hu-
vudgata och knyta an till Tibble centrum.

Illustration av den nya lokalgatan med flerbostadshus och radhus. Fickparken i förgrunden.

Principsektioner
nockhöjd

Tvåvåningshus
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Förgårdsmark

Förgårdsmark utformas som en övergångs-
zon mellan gata och byggnad, tydligt mar-
kerad med exempelvis häck, mur eller plan-
tering.

Gårdshus

Gårdshus såsom växthus, cykelparkering, 
återvinningsbyggnad och dylikt ska ingå i 
övergripande gestaltning av gårdsrum eller 
angöringstorg, gärna i kombination med 
planteringar och klängväxter.

Gårdar

Gårdar ska utföras gröna och andelen hård-
gjorda ytor minimeras. På underbyggd gård 
ska plantering av träd och buskar göras 
möjligt. Gårdarnas nivå ska ansluta till na-
turmarken intill där dessa möts.

Växthus och andra odlingsmöjligheter kan 
med fördel anordnas på gårdarna och/eller 
angöringstorgen.

Närlek för barn ska finnas på flerbostads-
husens gårdar.

Förskolan

Som den enda offentliga byggnaden i om-
rådet med en framträdande placering vid 
Gröna dalen ska särkild omsorg läggas på 
gestaltning av förskolan och dess gård.

Material, kulör och form kan avvika från 
det övriga området så att byggnaden synlig-
görs lite extra.

Bullerskydd längs Hjortronvägen ska ge-
staltas på ett lekfullt sätt med ev genom-
skinliga partier, titthål eller på annat sätt 
knyta an till förskolans verksamhet.

Material/kulör

Bebyggelsen uppförs främst i puts, tegel el-
ler trä och anpassas till omgivningen i kulör 
och uttryck. Om elementskarvar finns ska 
dessa ges en medveten utformning som en 
del i den övergripande gestaltningen.

03

01 Referens gårdsmiljö med växthus 
02 Referens dagvatten och komplementbyggad

03 Referens förgårdsmark och entréer
04 Referens odling

02

04

01

Fyravåningshus Femvåningshus
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10). 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande 
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.  

Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en 
vändslinga. 

Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse.  

Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt 
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att 
området är utbyggt, dels genom s.k. raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm 
förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del. 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för 
Tibbleängen Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande, ÄPBL [1987:10] 

Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt 
remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i 
kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Bålsta-Upplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 
och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016. 

Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta 
efter att en ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av 
samma anledning hölls även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016. 

 

Hur utställningen har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801 på utställning enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL 
[1987:10]. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens 
webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och 
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Svenska Dagbladet den 2018-02-13 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 2018-02-10 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2018-02-13. 

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
3 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2018-03-23. 

2 Lantmäteriet inkom 2018-03-15. 

3      Trafikverket                                                      inkom 2018-03-20. 

4      Polismyndigheten                                                           inkom 2018-02-28. 

Kommunala nämnder 

5 Utbildningsnämnden inkom 2018-03-01. 

6      Kultur- och fritidsnämnden                                            inkom 2018-03-14. 

7      Tekniska nämnden                                           inkom 2018-04-09. 

Övriga remissinstanser 

8 Norrvatten  inkom 2018-02-20. 

9      E.ON Värme Sverige AB                                  inkom 2018-02-22. 

10           E.ON Elnät Stockholm AB                                            inkom 2018-03-12. 

11     Brandkåren Attunda                                                 inkom 2018-03-19. 

12     FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20. 

13     Svenska Kraftnät                                               inkom 2018-03-20. 

14    Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20. 

Fastighetsägare m.fl 

15 Fastighetsägare 1   inkom 2018-02-22. 

16      Fastighetsägare 2 och Fastighetsägare 3               inkom 2018-03-18. 

17      Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5                      inkom 2018-03-18. 

18           Fastighetsägare 6 och Fastighetsägare 7                      inkom 2018-03-19. 

19     Fastighetsägare 8 och Fastighetsägare 9            inkom 2018-03-19. 

20     Fastighetsägare 10                                           inkom 2018-03-19. 

21           Fastighetsägare 11                                                    inkom 2018-03-19. 

22          Fastighetsägare 12 och Fastighetsägare 13                     inkom 2018-03-20. 

23    Fastighetsägare 14                                                         inkom 2018-03-20. 

24    Fastighetsägare 15, 16 samt Fastighetsägare 17, 18        inkom 2018-03-29. 
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Övriga (ej sakägare) 

25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15. 

26      Stockholms-Näs Hembygdsförening               inkom 2018-03-13. 

27      Privatperson 2, 3 samt 4                                                inkom 2018-02-15. 

28      Privatperson 5                                                        inkom 2018-03-19. 

29      Privatperson 6 och 7                                     inkom 2018-03-19. 

30      Privatperson 8                                               inkom 2018-03-20. 

31     Privatperson 9 och 10                                      inkom 2018-03-20. 

32     Privatperson 11                                             inkom 2018-03-20. 

 

 

 

 

 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens 
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes 
rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga 
yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas 
Planavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2018-03-23  

1.1 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är nödvändigt att ha en långtgående 
fördröjning och rening av dagvattnet inom planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar information 
om recipient av dagvatten från området och status för denna och att denna information läggs till 
i planbeskrivningen.    

1.2 För de föreslagna åtgärderna för fördröjning av dagvatten önskar länsstyrelsen en tydligare 
information om skötsel av dessa samt placering och hur den ska säkras upp i plankartan och 
planbeskrivningen.  

1.3 Länsstyrelsen anser att det avskärmande diket som ska anläggas vid gång- och cykelvägen för 
att undvika översvämningsrisken behöver regleras med planbestämmelse i plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning har lagt till information om recipienten i planbeskrivning och 
dagvattenutredning.   
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1.2 I planbeskrivningen beskrivs att raingardens och dagvattendamm bör anläggas och skötas 
enligt de individuella förutsättningar som dessa får. Enligt studier vid SLU framhålls vikten av 
att raingardens utformas och sköts efter den individuella raingardens förutsättningar. 
Dagvattendammen kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap och skötselprogram tas 
fram i samband med att dammen anläggs. Enligt kommunens rutiner upphandlas 
skötselprogram för dammen av samma utförare som anlägger den. 

1.3 Plankartan har justerats med en bestämmelse för diket och på så sätt säkra dess position.  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2018-03-15  

2.1 Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån 
gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget. Synpunkten kvarstår sedan samrådsskedet. 

2.2 Lantmäteriet önskar att kommunen förtydligar i genomförandebeskrivningen vad som gäller vid 
inlösen av mark, vilka delar som berörs av sådan inlösen samt vem som ansvarar för kostnader 
kopplade till förrättningar för att möjliggöra planens genomförande.  

2.3 I genomförandebeskrivningen behöver det förtydligas vad som avses med fastighetsbildning 
och vem som ska ansöka om dessa som är nödvändiga för planens genomförande. 

2.4 Lantmäteriet anser att kommunen bör beskriva exploateringsavtalet för tydlighetens skull även 
om det i äldre lagstiftning (SPS 1987:10) inte är nödvändigt.  

Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkten och har reviderat plankartan och 
planbeskrivningen med en synkroniserad information. Fyra koordinatpunkter har lagts in i 
plankartan. 

2.2 Genomförandebeskrivningen har reviderats med efterfrågad information.  

2.3 Avsnittet omarbetats och gjorts tydligare efter Lantmäteriets önskemål och beskriver tydligare 
vem som ska ansöka om framtida lantmäteriförrättningar samt bekosta dessa. 

2.4 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

3 Trafikverket   inkom 2018-03-20  

3.1 Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

3.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen.  

 

4 Polismyndigheten  inkom 2018-02-28  

4.1 Polismyndigheten har inga synpunkter på planförslaget men önskar påminna om att arbeta för 
en tryggare miljö redan vid byggnation av området genom att tänka på oskyddade trafikanter 
vid utformning av trafiklösningar samt arbeta med trygghetsfrågor genom att undvika 
skymmande växtlighet och jobba med belysning i området.  

Kommentar 

4.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen och förslag gällande fortsatt arbete 
med trygghetsfrågor.  
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Kommunala nämnder 

5 Utbildningsnämnden   inkom 2018-03-01 

5.1 Utbildningskontoret har varit med i processen kring planens framtagande där hänsyn har tagits 
till Utbildningsnämndens tagna ramprogram, Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro 
kommun och har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget.  

5.2 Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. 

Kommentar 

5.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

 

6 Kultur- och Fritidsnämnden   inkom 2018-03-14 

6.1 Kultur- och Fritidsnämnden anser att kommunens planavdelning inte har tagit tillräckligt stor 
hänsyn till nämndens tidigare yttrande daterat 2016-09-13 och anser att även om förslaget 
innebär stora förbättringar så kommer byggnadernas volymer utgöra ett hinder från att fritt 
kunna vistas i Gröna dalen.  

6.2 Förslaget har inte anpassats till platsen kulturvärden som återfinns längs med Gröna dalen på 
Ekhammars gård och kyrkans fastighet och anser att förslaget ska omarbetas för att få en bättre 
samklang med resterande planerade områden längs Gröna dalen som Ekhammars gård och 
Rankhus. 

6.3 Privatiseringen av området hindrar från en fri vistelse och rörelse i Gröna dalen. 

6.4 Sammanfattningsvis anser Kultur- och fritidsnämnden att det inte går att bevara de naturvärden 
och kulturhistoriska miljöer som finns i Gröna Dalen idag med den förslagna detaljplanen. 

Kommentar 

6.1 Området för förslaget är utpekat som ett utvecklingsområde i Upplands-Bros Översiktsplan 
2010 och ligger i linje med den planeringsinriktning som kommunen har beslutat om.  

6.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. 

6.3 Även om förlaget innebär ett ianspråktagande av mark i Gröna dalen har flera förbättringar 
inom Gröna dalens lagts till för att göra den till en tryggare och mer lättillgänglig plats med 
fler rekreativa värden än vad som finns på platsen idag. Kommunens planavdelning ser för sig 
att Gröna dalen i anslutning till projektområdet kommer bli en mötesplats och en trygg 
passage för de som nyttjar denna del av Gröna dalen. Sedan våren 2017 har ett internt arbete 
inom kommunens samhällsbyggnadskontor pågått för att se över Gröna dalen och hur denna 
viktiga plats ska förstärkas som tillgång i Kungsängen.  

6.4 I naturvärdesinventeringen, Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst 
naturvärde, klass 4. Inga naturvärden klass 1har påträffats i inventeringen. Med en korrekt 
utformning kan dagvattendammen bidra till en ökad mångfald av arter i området. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet. 

 

7 Tekniska nämnden  inkom 2018-04-09 

7.1 Nämnden ser positivt på anläggandet av en gång- och cykelväg men den behöver vara minst 3,5 
meter bred till skillnad mot 2,5 som redovisats i planhandlingarna.  

7.2 Vid projektering av gatorna behöver hänsyn tas till snöröjningsfordon, lutning på mark och 
samverkan med vegetation.  
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7.3 Nämnden anser att den föreslagna parkeringsnormen på 0,5 är för lågt för att skapa en 
fungerande parkeringssituation i området. De anser vidare att det är positivt med 
parkeringsnorm på 3 cyklar per bostad. 

7.4 Vid planering av nya busshållsplatser ska Trafikförvaltningen konsulteras. 

7.5 Tekniska nämnden ser positivt på att det i planen finns utrymme för avfallshantering och 
källsortering inom området. Vidare anser Tekniska nämnden att det är bra att mat- och restavfall 
ska lösas inom fastigheten och ska finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll, samt 
att sophantering ska lösas på kvartersmark. 

7.6 Nämnden ser positivt på dagvattenlösningen i form av en dagvattendamm. Dagvattendammen 
ligger dock innanför planområdet men i dagvattenutredningens sammanfattning och slutsats står 
det att dammen ligger utanför planområdet.  

7.7 Siffror i dagvattenutredningen och planbeskrivningen stämmer inte överens. 

7.8 Eftersom det inom verksamhetsområdet råder avtalsförbud för VA-huvudmannen gäller VA-
taxan automatiskt. Alla hänvisningar till VA-avtal måste därför bort i 
genomförandebeskrivningen. 

7.9 Det står i planbeskrivningen att området ska anslutas till kommunens VA-nät och 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp (under rubriken Vatten och avlopp på s 21). Området 
ligger dock redan innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 

Kommentar 

7.1 Planhandlingarna har reviderats och anpassats till nämndens önskemål. 

7.2 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.3 Ett av de syften som finns med att planera för bostäder i ett kollektivnära läge är att skapa 
förutsättningar för att kunna leva en livsstil med ett lågt bilberoende. För att uppmuntra 
denna livsstil har en generös parkeringsnorm för cyklar införts med 3 cyklar per lägenhet. Då 
det finns flera byggrätter för parkeringar i planen stängs inte möjligheterna att ha en bilpool i 
området. 

7.4 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.5 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

7.6 Skrivelsen i dagvattenutredningen har reviderats för att förtydliga att dagvattendammen 
ligger inom planområdet och inte utanför. 

7.7 Siffrorna har setts över och är nu reviderade till korrekta uppgifter. 

7.8 Skrivelserna i genomförandebeskrivningen har reviderats och uppfyller de krav som nämnden 
ställer. 

7.9 Formuleringen har ändrats till ”kopplas på” för att förtydliga att det nya området ska 
kopplas på det idag existerande nätet intill planområdet.  

 

Övriga remissinstanser 

8 Norrvatten   inkom 2018-02-20 

8.1 Norrvatten önskar en dialog med exploatören innan byggnationerna sätter igång för att 
säkerställa att det inte föreligger konflikter med planerade arbeten för Norrvattens ledningar I 
Kungsängen.  

Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  
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9 E.ON Värme Sverige AB  inkom 2018-02-22 

9.1 Befintlig fjärrvärme finns i utkanten av området. Hänsyn måste tas till befintlig fjärrvärme vid 
byggnation. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  

 

10 E.ON Elnät Stockholm AB   inkom 2018-03-12 

10.1 Ett E område är avsatt för transformatorstation i plankartan, från transformatorstation skall ett 
brandskyddsavstånd på minst 5m upprätthållas till brännbarbyggnad eller brännbart upplag, 
närliggande markanvändning har + markering vilket innebär att mindre byggnader får uppföras, 
+ bestämmelsen bör kompletteras med att ”vid uppförande av mindre byggnader skall 
brandskyddsavstånd till transformatorstation beaktas”. 

Kommentar 

10.1 För att säkerställa att brandskyddsnormen efterlevs har korsmarken i plankartan ersatts av 
gata i plankartan.  

 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2018-03-19 

11.1 Brandkåren Attunda vidhåller sedan samrådet att det med fördel bör framgå av 
planbeskrivningen att konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. Även att det 
föreligger begränsningar av möjligheterna till att använda räddningstjänstens stegar som del av 
byggnaders utrymningslösning bör med fördel framgå. 

Kommentar 

11.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.   

 

12 FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20 

12.1 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen rekommenderar att det i detaljplanen för ett så stort 
område/antal lägenheter etc tas med yta för publik källsortering; då FTI:s erfarenhet är att det 
inte i tillräcklig omfattning införs källsortering inom fastigheter och det är svårt att i efterhand 
hitta plats och erhålla bygglov för publik källsortering om detta saknas i detaljplanen. 

Kommentar 

12.1 I plankartan för Tibbleängen har cirka 700 kvadratmeter försetts med planbestämmelse som 
tillåter avfallshantering. Sorteringssystem med uppdelning för flera olika material kommer 
användas som standard för att möta upp krav om möjligheter till sortering i närmiljön.  

 

13 Svenska Kraftnät   inkom 2018-03-20 

13.1 Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

13.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  

 

14 Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20 
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14.1 Trafikförvaltningen önskar att en kontakt etableras mellan dem och exploatör för att säkerställa 
att busstrafiken påverkas minimalt under byggtiden. 

14.2  Parkeringsfickorna längs med Hjortronvägen behöver vara 2,5 meter breda för att följa 
riktlinjer för parkering intill bussgata. 

Kommentar 

14.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

14.2 Plankartan har reviderats och parkeringarna har utökats med 0,5 meter för att tillmötesgå 
kravet för parkeringar invid bussgata.  

 

 Fastighetsägare 

15 Fastighetsägare 1  inkom 2018-02-22 

Fastighet xxxx  

15.1 Anser att exploateringen av Tibbleängen helst inte bör genomföras. Om projektet genomförs 
bör det inte bebyggas med mer än maximalt 100 bostäder. 

15.2 Det angivna parkeringstalet på 0,5 bil per bostad som anges i planbeskrivningen är för lågt, 
barnfamiljer behöver en bil för att ta sig till affär och göra inköp. 

Kommentar 

15.1 Att exploatera på Tibbleängen är linje med kommunens översiktsplan från 2010. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet.  

15.2 Se tidigare kommentar 7.3.  

 

16 Fastighetsägare 2 och 3    inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

16.1 Anser att förslaget omfattar för hög exploateringsgrad med för höga hus som tar för stor del av 
Gröna dalen i anspråk. Minska in planområdet 100 meter från öst och tillåt maximalt två 
våningar på de hus som byggs i området. 

16.2 Vidare vidhålls att parkeringstalet i området är för lågt. 

16.3 Platsen där man tänker bygga på ligger mitt bland fornminnen och äldre kultur med kyrkan och 
klocktorn och massa runstenar. Dessa värden bör vara tongivande när exteriören på husen ska 
bestämmas. 

16.4 Säkerställ att bussgatan förblir stängd för genomfartstrafik för bilar. 

16.5 Ta till vara på möjligheten att göra Gröna dalen till ett fantastiskt landmärke, ett grönområde 
som är väl omhändertaget av en kommun som värdesätter parkmiljö, lekplatser och trafikfria 
områden. Genom att värna om Gröna dalen och värdesätta och bevara alla de unika kvaliteter 
som den har kan kommunen skapa en plats för rekreation och naturupplevelse. Nya bostäder 
måste komma till men dessa bör placeras i områden där exploatering redan pågår. 

Kommentar 

16.1 Kommunens planavdelning noterar åsikten. 

16.2 Se tidigare kommentar 15.2. 

16.3 Siktlinjer och gångstråk har planerats för att tillgängliggöra och åskådliggöra 
fornminneskullen. Bebyggelsen har anpassats till höjderna och följer sluttningen i Gröna 



10(18) 

 

 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

dalen. För att möjliggöra en arkitektoniskt kreativ tolkning av anpassningen till kulturmiljön 
har gestaltningsprogrammet en brett spann på material som kan knyta an till putsen på 
Ekhammars gård och kyrkan, träfasad på Klocktornet och tegelfasader på Tibble torg. 

16.4 Hjortronvägen kommer endast öppnas för biltrafik in- och ut från området i detta arbete, även 
trafik till och från förskolan kommer använda den del av gatan som öppnas för biltrafik. 

16.5 Se tidigare kommentar 6.3 och 15.1. 

 

17 Fastighetsägare 4 och 5  inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

17.1 Att bebygga området med höghus upp till fem våningar höga disharmonierar med Gröna dalens 
ekologiska värden. Bebyggelsen bör vidare orienteras i väst-östlig riktning för att inte bryta av 
mot tidigare bebyggelse i Gröna dalen. Maximalt tre våningar bör tillåtas för att passa in med 
övrig bebyggelse i området samt minska trafikbelastningen i området. 

17.2 Förskolan bör flyttas ner några meter söderut och förses med säkert staket för att minimera 
risken för olyckor.  

17.3 Den föreslagna gångvägskorsningen med Hjortronvägen i nordvästra området intill "Kullen" 
kommer att medföra ökade olycksrisker. 

17.4 Fastighetsägarna anser att kommunen bör genomföra en grundlig samhällsekonomisk analys för 
att säkerställa att rätt beslut tas i frågan om att bebygga delar av den naturmark som projektet tar 
i anspråk. 

Kommentar 

17.1 Att bebygga området med högre bebyggelse knyter an till den högre bebyggelse som finns i 
Tibble. Längst ner i anslutning till Gröna dalen anpassas höjden på byggnaderna till två 
våningar för att knyta an till övrig bebyggelse som ligger i anslutningen till Gröna dalen. Se 
även tidigare kommentar 15.1. 

17.2 Utbildningskontoret har medverkat i framtagandet av detaljplanen och anser att den verkar 
för barns bästa. 

17.3 Illustrationsplanen har reviderats och den föreslagna övergången har tagit bort med hänsyn 
till trafiksäkerhet. 

17.4 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

  

18 Fastighetsägare 6 och 7  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

18.1 Anser att platsen ska lämnas obebyggd då den tillför många värden för de människor som redan 
bor i anslutning till Gröna dalen. 

18.2 Hänvisar till kommunens grönplan och menar på att det inte finns beslut som medger avsteg 
från denna. ”Utveckla hela Gröna dalen till en riktig stadsdelspark med naturkaraktär genom att 
utveckla den befintliga karaktären av ängs- och hagmark och göra den mer tillgänglig samt 
rekreativ”. 

18.3 Tycker att materialet i planen för Tibbleängen är missvisade som visar ett oexploaterat område 
öster om detta område, Ekhammars gård. Eftersom det pågår planering av Ekhammars gård 
kommer Gröna dalen krympas ihop till obefintlig när de två områdena möts. 
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18.4 Tror vidare att planerna på Ekhammars gård kommer leda till att Hjortronvägen kommer öppnas 
för biltrafik när den planen genomförs. 

18.5 Påpekar att siffrorna i trafikbullerutredningen stämmer inte överens med verklighetens tidtabell 
gällande antalet turer per dag.  

18.6 Påpekar att den förorenade luften blir stående i området till följd av inversion vintertid och 
kommer därmed verka negativt på människors hälsa.  

18.7 Anser att parkeringstalet på 0,5 i området är för lågt och är orolig att denna låga norm kommer 
medföra trafik och parkeringskaos i området och de angränsande områdena. 

Kommentar 

18.1 Kommunen noterar åsikten. Se tidigare kommentar 6.1. 

18.2 Kommunens grönplan är ett strategiskt dokument som ska fungera vägledande i utvecklingen 
av kommunen. Grönplanen har inte samma juridiska status som en detaljplan och därmed 
behövs inga specifika beslut för att frångå grönplanen eller att genomföra åtgärder enligt den. 
Inom kommunen pågår sedan våren 2017 ett arbete med att utveckla den stadsdelspark som 
grönplanen beskriver. 

18.3 Arbetet med Tibbleängen samordnas med såväl arbetet med Ekhammars gård som Gröna 
dalens arbetsgrupp. Syftet med detta nära samarbete är just att säkerställa att Gröna dalen 
inte byggs bort utan att de rekreativa värdena och tryggheten i Gröna dalen ökar. 

18.4 För att ordna en bra trafiklösning för Tibbleängen krävs att Hjortronvägen delvis öppnas upp 
för biltrafik. Arbetet med Ekhammars gård har inte kommit tillräckligt långt i processen för 
att veta hur trafiken kommer att lösas inom det området och vad konsekvenserna av det blir. 

18.5 Kommunens planavdelning tackar för påpekandet och revideringar har gjorts i 
trafikbullerutredningen med hänsyn till dessa uppgifter. 

18.6 Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den 
vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet 
bidrar inte till fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i 
närheten. Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska 
överskridas i planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns 
inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna 
gaturum (alternativt tunnlar). 

18.7 Se tidigare kommentar 15.2. 

 

19 Fastighetsägare 8 och 9   inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

19.1 Önskar att området lämnas obebyggt. Om det måste byggas bör bebyggelsen begränsas till 
maximalt två våningar och orienteras i öst-västlig riktning.  

19.2 Den ökade trafikmängden kommer bidra till en försämrad livskvalitet för de som bor i 
anslutning till Gröna dalen idag. Även förskolans placering kommer lida av den ökade 
trafikmängden och denna bör därför flyttas in i området.  

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  

19.2 Se tidigare kommentar 17.2. 
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20 Fastighetsägare 10  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

20.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

20.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

20.2 Placering av byggnaderna har varit en central fråga i omarbetningen av förslaget från 
samråd till utställning. Riktningen på huskropparna har vridits om för att undersöka vilken 
placering som skapar de mest gynnsamma boendeförhållandena och genom att väga samman 
buller, siktlinjer och struktur i området har placeringen av byggnaderna slutligen hamnat i 
riktningen norr till söder.  

 

21 Fastighetsägare 11    inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

21.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

21.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

21.2 Se tidigare kommentar 20.2.  

 

22 Fastighetsägare 12 och 13  inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

22.1 Den planerade bebyggelsen kommer att förvanska och förändra landskapsbilden på ett negativt 
sätt. 

22.2 Sänk hushöjden till max åtta meter och skapa fler och bredare siktlinjer mellan 
Järnåldersgravfältet och Gröna dalen för att harmonisera med befintlig bebyggelse och 
synliggöra Järnåldersgravfältet från Gröna dalen. 

22.3 På den upprättade detaljplanekartan bör maximalt antal våningar och total byggnadsarea vara 
tydligt utskrivet. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

22.2 Se tidigare kommentar 16.3. 
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22.3 Eftersom det råder svårigheter att tolka våningsbegreppet i en bygglovsprövning väljs ofta det 
sättet att begränsa byggnaders storlek bort. Regeringen har tagit fram en rapport för att 
belysa svårigheterna med att tolka våningsbegreppet, Regeringsuppdrag- rapport 2014:4. 
Vidare har kommunens planavdelning medvetet valt att inte begränsa en specifik area utan 
har istället begränsat placeringen och ytan som går att bebygga för att på så vis säkerställa 
att bland annat viktiga siktlinjer säkras.  

 

23 Fastighetsägare 14     inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

23.1 Framhåller att han i första hand företräder det allmänna intresset i sin skrivelse. Med avstamp i 
kommunens Grönplan inleds ett resonemang om de värden som spolieras om planerna på att 
bebygga Tibbleängen realiseras. Platsen, som del i den större Gröna dalen, som är 
karaktärsbestämmande för Kungsängen och Brunna kommer att förstöras med tillskapandet av 
potentiellt otrygga, skuggiga områden, skymda siktlinjer samt intrång i värdefulla naturmiljöer.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. I naturvärdesinventeringen, 
Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst naturvärde, klass 4. Inga 
naturvärden klass 1 har påträffats i inventeringen. Se även tidigare kommentar 6.3 och 15.1.  

24 Fastighetsägare 15 och 16 samt Fastighetsägare 17 och 18  inkom 2018-03-29 

Fastighet xxxx samt fastighet xxxx 

24.1 Anser att planbeskrivningen behöver kompletteras avseende de solstudier som finns redovisade 
i planbeskrivningen gällande en som visar på solförhållandena runt vintersolståndet för att ge en 
korrekt och rättvis bild av situationen året om.  

24.2 Menar att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för området är mycket bristfällig 
och baseras på ett felaktigt underlag. För att göra en korrekt bedömning gällande påverkan på 
området till följd av exploateringen i Tibbleängen bör en ny miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

24.3 Framför att exploateringen av marken kommer förvanska landskapsbilden och förstöra de höga 
kulturvärden som platsen har. De menar även att den föreslagna byggnationen strider mot 2 kap. 
6 § och 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900).  

24.4 Vill att förslaget anger en maximal högsta höjd om åtta meter, maximal byggnadsarea som får 
bebyggas samt reglering av form och färg på byggnaderna för att det inte ska dominera 
landskapsbilden. 

Kommentar 

24.1 De solstudier som tagit fram är vägledande och de tider och klockslag som finns 
representerade bör ge en tillräcklig bild av hur solljuset påverkas under året.  

24.2 Kommunens planavdelning drar slutsatsen att det som avses är behovsbedömningen. 
Behovsbedömningen är ett tidigt utredningsmaterial som syftar till att utreda de 
förutsättningar som platsen i dagsläget har. Utifrån de slutsatser som dras i denna tas 
ytterligare utredningar fram för att undersöka lämpligheten i att exploatera ett område. I 
detta fall har det efter behovsdömningen tagit fram en arkeologisk utredning samt en 
naturvärdesinventering.  

24.3 Kommunens planavdelning noterar åsikten men anser att förslaget uppfyller kraven i 2 kap.   
6 § (Paragrafen avser lämpligheten till bebyggelse på en plats sett till anpassning i 
landskapet, hushållning av resurser och sett till säkerhet för människor m.fl.). 12 kap. 2 § 
(Paragrafen säger att Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god 
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och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö) och ska alltså bevakas av kommunens 
byggnadsnämnd i bygglovskedet och vid eventuella utlåtanden. Kommunens planavdelning 
har inte fått några indikationer på att kraven i denna paragraf inte skulle varit uppfyllda. 

24.4 Kommunens planavdelning noterar detta. För att skapa riktlinjer till hur området bör 
utformas har ett gestaltningsprogram tagits fram för vägledning i utformning. Se även 
tidigare kommentar 22.3. 

 

Privatpersoner och övriga 
25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15 

25.1 Anser att kommunen gjort ett mycket bra arbete med att omarbeta förslaget till detaljplan för 
Tibbleängen efter samrådet. 

25.2 Framför ett längre resonemang om politikens motiv att exploatera området och ifrågasätter 
viljan att bygga fler bostäder i kommunen.  

Kommentar 

25.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

25.2 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

 

26 Stockholms-Näs hembygdsförening     inkom 2018-03-13 

26.1 Föreningen anser att området som tas i anspråk utgör en viktig del av det skådespel som vittnar 
om samhällets framväxt de senaste 1000 åren och förstör det samband som går att se mellan 
gravkullen, kyrkan, klockstapeln och hembygdsgården.  

26.2 Vidare menar föreningen att bebyggelsen av platsen bör utgå helt till förmån av utvecklingen av 
Gröna dalen till en natur eller parkmiljö som förstärker Gröna dalen.  

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 25 meter bebyggelsefritt område har lagts in 
från gravkullen och en passage har lagts ut intill kullen för att öka tillgängligheten till kullen. 
Se tidigare kommentar 6.1 och 16.3. 

26.2 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

27 Privatperson 2, Privatperson 3 och Privatperson 4  inkom 2018-02-15 

27.1 Med tanke på det intilliggande ekologiskt odlade koloniområdet där ett hundratal kolonister 
odlar grönsaker, bär, potatis och blommor och som gärna säljer av sitt överflöd skulle det vara 
en bra idé att ha en mindre handelsplats på den rosa ytan som markerats på illustrationsplanen. 
Det vore även en bra plats för att ha loppmarknad, något som saknas idag. Många skulle också 
uppskatta en boulebana på lite närmare plats än den som finns vid Lillsjön. 

Kommentar 

27.1 Kommunens planavdelning tackar för förslagen och lämnar öppet vilka aktiviteter som 
kommer finnas på ytan i framtiden. En bra plats för tillfällig marknad kan vara på 
förskolegården där en marknad kan anordnas för flera lokala producenter vid angivna 
tillfällen. 
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28 Privatperson 5  inkom 2018-03-19 

28.1 Vill markera vikten av att ett stopp för genomfartstrafik bibehålles på Hjortronvägen. Som 
boende vid Byggdegårdsvägen upplevs redan buller och höga farter som ett problem utan 
ytterliggare genomfartstrafik. Detta gäller även efter eons grävarbeten. 

Kommentar 

28.1 Kommunen noterar yttrandet. Hjortronvägen kommer delvis öppnas för att möjliggöra trafik 
till och från det nya området. Se tidigare kommentar 16.4 och 18.4. 

 

29 Privatperson 6 och Privatperson 7  inkom 2018-03-19 

29.1 Anser att förslaget i sin nuvarande utformning innehåller för höga byggnader för att det ska 
harmonisera med platsen. Om platsen ska bebyggas alls bör det ske med byggnader om 
maximalt två våningar. Om platsen bebyggs med högre byggnader än två våningar bör dessa 
placeras så långt söderöver i planområdet som möjligt och att husen orienteras i syd-nordlig 
riktning och inte i den föreslagna öst-västliga. 

29.2 Menar att en förskola inte bör läggas intill en bussgata. Att det inte planeras för en skola i 
området är grundat i en bristfällig planering för framtida behov. 

29.3 Istället för att bygga sönder Gröna dalen och förstöra de natur- och kulturvärden som idag finns 
på platsen bör kommunen värna om denna plats och arbeta för att omvandla den till ett härligt 
parkområde med en trädallé i anslutning till Hjortronvägen. Värna om de naturvärden som finns 
kvar och bibehåll den natursköna karaktär som platsen har idag istället för att försöka skapa en 
stadsmässighet i området. 

Kommentar 

29.1 Kommunen noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 och 17.1. 

29.2 Se tidigare kommentar 17.2. 

29.3 Se tidigare kommentarer 6.3 och 6.4. 

 

30 Privatperson 8  inkom 2018-03-20 

30.1 Anser att det är högst olämpligt att bebygga denna plats med hänsyn till de kulturhistoriska 
värden som platsen har. Med Ekhammars gård och kyrkan i anslutning är det viktigt att det som 
återstår av dalen efter en viss exploatering under 1950-1960-talet bevaras. 

30.2 Bebyggelsen som det planeras i området är i alltför stor skala, det skulle dominera 
landskapsbilden totalt. Bostäderna bör begränsas till maximalt 3 våningar och förskolan till 1 
våning. 

30.3 Påpekar att tidigare planarbeten i området, i Ekhammars gård, har upphävts av Länsstyrelsen till 
följd av brist på anpassning till kulturmiljön och ser att en liknande utveckling i detta projekt 
kan utspelas. 

30.4 Kommunen bör se allvaret i Kyrkans förfrågan om att utöka begravningsplatsen då detta är ett 
växande behov. 

30.5 Gröna dalen som plats bör planeras och utredas innan fler projekt realiseras i anslutning till 
dalen.  

Kommentar 

30.1 Se tidigare kommentar 6.1. 

30.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 samt 17.1. 
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30.3 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

30.4 Kommunen är medveten om kyrkans önskemål om att kunna expandera för att ordna med fler 
gravplatser. Att utöka kyrkogården norröver mot Tibbleängen är mindre lämpligt med hänsyn 
till de dagvattenarbeten som behöver göras för att få bukt med den dagvattenproblematik som 
idag finns i Gröna dalen.  

30.5 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

31 Privatperson 9 och Privatperson 10  inkom 2018-03-20 

31.1 Anser att planbeskrivningen tillhörande detaljplanen för Tibbleängen innehåller felaktiga 
slutsatser. Att området skulle stärka allmänhetens möjlighet att röra sig genom området och att 
befintliga gång- och cykelvägar stärks anses direkt felaktigt, bebyggelsen bidrar i själva verket 
till att det öppna landskapsrummet som kännetecknar Gröna dalen byggs igen till en smal 
passage som minskar områdets nuvarande värde i form av ett öppet landskapsrum som erbjuder 
gröna och ostörda rekreationsytor. 

31.2 Med den ökade trafiken till området, framförallt till förskolan, kommer ljudbilden i Gröna dalen 
förändras till det sämre. Infart till området borde istället ordnas från Tibble torg eller direkt efter 
kullen. 

Kommentar 

31.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. Se tidigare kommentar 6.3. 

31.2 Enligt den trafikbullerutredning som tagit fram för planarbetet, Trafikbuller 2018-03-26, 
understiger bullrets ekvivalenta nivå cirka 10 meter in i Gröna dalen från Hjortronvägen 50 
dB. Bullret i Gröna dalen kommer inte påverkas nämnvärt enligt denna rapport.  

 

32 Privatperson 11  inkom 2018-03-20 

32.1 Anser att förskolan ska placeras längst in i området, längst söderut, för att skapa en tryggare och 
mer hälsosam miljö för barnen. Att placera förskolan bredvid bussgatan medför en ökad mängd 
gifter i form av utsläpp från busstrafiken. 

Kommentar 

32.1 Se tidigare kommentar 17.2. 

 

 

Resultat av utställningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter utställningen: 

 Gatusektionen på Hjortronvägen har förändrats och Gång- och cykelvägen har breddats likaså 
parkeringsfickorna.  

 För att förenkla bygglovshandläggningen har planbestämmelser om parkering på korsmark 
lagts till där parkering ska kunna ordnas. 

 Området runt E-området har ändrats till gata för att undvika brandrisk runt stationen.  
 En mindre yta naturmark har lagts till i anslutning till det nytillkomna gatuområdet. 
 Parkeringsbestämmelse har lagts till för förskolan. 
 Planbestämmelser för dagvattendiken har lagts till på plankartan. 
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 Reviderad information om dagvatten och miljökvalitetsnormen har lagts till i 
planbeskrivningen. 

 Bestämmelse B1 gäller alla bostäder i området. 
 

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

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 
utställning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt: 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2 

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägare 8 

Fastighetsägare 9 

Fastighetsägare 10 

Fastighetsägare 11 

Fastighetsägare 12 

Fastighetsägare 13 

Fastighetsägare 14 

Fastighetsägare 15 

Fastighetsägare 16 

Fastighetsägare 17 

Fastighetsägare 18 

Fastighetsägare 19 

Fastighetsägare 20 

Fastighetsägare 21 

Fastighetsägare 22 

Fastighetsägare 23 

Fastighetsägare 24 

Fastighetsägare 25 

Fastighetsägare 26 

Fastighetsägare 27 

Fastighetsägare 28 

Fastighetsägare 29 

Fastighetsägare 30 

Fastighetsägare 31 

Fastighetsägare 32 

Boende 1 

Boende 2 

Boende 3 

Boende 4 

Boende 5 

Boende 6

 

 

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

Med anledning av att personuppgifter ej publiceras på kommunens webbplats har informationen om 
vilka yttranden som ej tillgodosetts tagits bort. 
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Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under utställningen.  

 Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-16  

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-04-09 av 

Planavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                      Madeleine Nilsson   Johan Sjöstrand  

                             Planarkitekt    Projektledare exploatering 
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Detaljplan för             nr 0801 

Tibbleängen  
(del av Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) 

Upplands-Bro kommun 

 
Genomförandebeskrivning 
 
Denna genomförandebeskrivning följer plan- och bygglagen (1987:10) 
 

Organisatoriska frågor 
 
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.  
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i 
exploateringsavtal.  
 
Utbyggnaden beräknas pågå under minst 5 år. Utbyggnad av allmänna anläggningar och 
huvudledningar ska påbörjas i god tid innan utbyggnad av kvartersmark påbörjas.  
 
Fastighetsägarna inom planområdet är Villamarken Exploatering i Stockholm AB (nedan kallat 
Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallat Kommunen). 
 
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, va-
anläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är utbyggda innan arbeten kan påbörjas på 
kvartersmark. 
 
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Kommunen för genomförande av 
utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar. 
 

Tidplan 
Detaljplanen förväntas gå ut på granskning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre 
under 2018. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2019-2022. 
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande 
kvartersmark inom planområdet.  
 



 

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören 
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt 
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar. 
 
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar mark för skola/förskola samt tekniska 
anläggningar.  
 
Detaljplanen innefattar område för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta område, märkt med X i 
detaljplanen omfattas av kvartersmark och faller under Exploatörens huvudmannaskap.  
 

Exploateringsavtal och övriga avtal 
 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet 
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och 
Exploatören.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom 
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under 
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och 
tillträden m.m. 
 
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.  
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 

Fastigheter och ägandeförhållanden 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom 
dotterbolaget Ängstibble Mark AB. 
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.  
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter 
Ekhammar 4:269 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering  
 
Mark för offentlig service (FÖRSKOLA) kommer att överföras till Kommunen. Marken ska överföras 
från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastighet Ekhammar 4:269 genom 
fastighetsreglering. 
 
Nya fastigheter för kvarter enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning. 
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 



 

 
Exploatören bekostar för detaljplanens genomförande erforderliga fastighetsförrättningar 
 
Gemensamhetsanläggningar 
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för 
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.  
 
Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 
 
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av 
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 
 
Exploatören ska inlämna ansökan om fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast möjligt. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. 
 
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.  
 
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och 
fastighetsägare.  
 
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan 
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan 
fastighetsägare och nätägaren. 
 
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör. 
 

Tekniska frågor 
 

Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 
saneras innan byggande får ske ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning 
utföras. 
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga 
bullerskyddsåtgärder. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 
Grundvatten ska hanteras. 
 
Vatten och avlopp 



 

Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  
 
Dagvatten 
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 
planområdet ska omhändertas lokalt.   
 
Radon 
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel 
 

Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 
ledningsägare. 
 
Avfall 
Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas 
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering.  
 
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och 
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom 
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska 
lösas på kvartersmark. 
 
Gata/Trafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  
 
Angöring till planområdet avses ske från Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet kommer att 
kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Gatan från angöringspunkten 
för planområdet och österut öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
 
Området förses med gång- och cykelstråk som förbinder planområdet med övriga Kungsängen och 
den spårbundna kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 
 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 
 
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 



 

 
Arbetsmiljö 
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ska tas fram. 
 
 
Tillgänglighet 
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela 
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som 
ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. 
 

Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 

Ekonomiska frågor 
Exploatören står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatören. 
 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 
hantera detaljplaneprocessen.  
 
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  
 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Genom exploateringsersättning står 
Exploatören för dessa kostnader. 
 
Kostnader ska regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  
 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatören bekostar 
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark. 
 
Kommande exploateringsavtal reglerar villkoren för överlåtande av mark för offentlig service (skolor, 
förskolor) mellan Kommunen och Exploatören. Intentionen är att Exploatören överlåter mark för 
offentlig service i enlighet med gällande marknadsvärde och lagstiftning.  
 
 



 

Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms län. 
 
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs 
till Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 
 

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

Medverkande 
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm och Tengbomgruppen 
AB.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 
 
 
 
Upprättad 2018-01-12 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Charlotte Ahlstrand     Johan Sjöstrand 
Exploateringschef      Projektledare exploatering 
 

 
 
 
Sandra Henze 
Projektledare exploatering 



 

Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  
 
Dagvatten 
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 
planområdet ska omhändertas lokalt.   
 
Radon 
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel 
 

Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 
ledningsägare. 
 
Avfall 
Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas 
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering.  
 
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och 
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom 
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska 
lösas på kvartersmark. 
 
Gata/Trafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  
 
Angöring till planområdet avses ske från Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet kommer att 
kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Gatan från angöringspunkten 
för planområdet och österut öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
 
Området förses med gång- och cykelstråk som förbinder planområdet med övriga Kungsängen och 
den spårbundna kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 
 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 
 
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 



 

 
Arbetsmiljö 
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ska tas fram. 
 
 
Tillgänglighet 
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela 
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som 
ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. 
 

Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 

Ekonomiska frågor 
Exploatören står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatören. 
 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 
hantera detaljplaneprocessen.  
 
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  
 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Genom exploateringsersättning står 
Exploatören för dessa kostnader. 
 
Kostnader ska regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  
 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatören bekostar 
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark. 
 
Kommande exploateringsavtal reglerar villkoren för överlåtande av mark för offentlig service (skolor, 
förskolor) mellan Kommunen och Exploatören. Intentionen är att Exploatören överlåter mark för 
offentlig service i enlighet med gällande marknadsvärde och lagstiftning.  
 
 



 

Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms län. 
 
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs 
till Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 
 

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

Medverkande 
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm och Tengbomgruppen 
AB.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 
 
 
 
Upprättad 2018-01-12 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Charlotte Ahlstrand     Johan Sjöstrand 
Exploateringschef      Projektledare exploatering 
 

 
 
 
Sandra Henze 
Projektledare exploatering 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Johan.Sjostrand@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Exploateringsavtal för Tibbleängen 
(Kungsängens Tibble 1:470 m.fl.) 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till exploateringsavtal för Tibbleängen godkänns 

Sammanfattning 
Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan 
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Tibbleängen. 
Exploateringsavtalet reglerar även marköverlåtelser som innebär att kommunen 
ges rådighet över allmänplatsmark som park- och naturmark samt mark för 
kommunal service. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 225 nya bostäder 
i form av både flerfamiljshus i 4-5 våningar och småhus i 2 plan. Utöver detta 
möjliggör detaljplanen en förskola i områdets nordöstra del. En ny gata byggs 
från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2018 

 Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor, den 10 april 2018  

Ärendet 
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera frågor om exploatering. 
Exploateringsavtalet klargör ansvars- och kostnadsförhållandena samt 
möjliggör utbyggnad av nödvändiga allmänna anläggningar och utbyggnad i 
enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 
m.fl.) nr. 0801. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 225 nya 
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. i Gröna dalen. 
Förutom ett bostadstillskott är målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande 
bebyggelse ska anpassas i Gröna dalens landskap och med omgivande 
bebyggelse. 
Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4–5 våningar som i 
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på 
platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 plan. En yta 
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för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i direkt anslutning till 
Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut 
ner till en vändslinga.  

Planområdet omges av befintliga gång- och cykelvägar där stråken silar genom 
planområdet åt alla väderstreck. Planområdet ligger i Gröna dalen och 
medverkar till att öppenheten i landskapsrummet kommer att slutas till strax 
norr om klockstapeln. Särskild omsorg om markbehandling, belysning och 
skötsel med en parkliknande karaktär kommer att krävas i detta avsnitt för att 
knyta ihop Gröna dalen norr och söder om planområdet. 

Syftet är även att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att 
kunna skötas helt inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar 
området förblir desamma efter det att området är utbyggt, dels genom s.k. 
raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm förlagd på allmän 
platsmark i planområdets sydöstra del. 

Barnperspektiv 
Exploateringsavtalet möjliggör byggnation av en förskola och en ny lekplats. 
Genom att säkerställa mark för och exploatering av förskolan bidrar 
kommunen till att trygga barns rätt till lek, vila och fritid samt till att 
möjliggöra en plats till stöd för barns utveckling. Gröna dalen är idag en 
koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Bebyggelsen bidrar till en 
levande och upplyst miljö på platsen som skapar trygghet.  

  

  

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 

  

Johan Sjöstrand  

Projektledare Exploatering  

 

Bilagor 
1. Förslag till exploateringsavtal, den 10 april 2018 
2. Plankarta antagande Tibbleängen nr 0801, 2018-04-10 
3. Planbeskrivning antagande Tibbleängen nr 0801, 2018-04-10 
4. Karta avtalsområde 
5. Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten 
6. Genomförandebeskrivning Tibbleängen 0801 (antagande) 

Beslut sänds till 
 Villamarken Exploatering i Stockholm AB 



Datum 1 (10) 
          2018-04-10 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 

Exploateringsavtal 
mellan Parterna 

 
Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81 Kungsängen, 
nedan kallad Kommunen 

 
och 

 
Ängstibble Mark AB (organisationsnummer 556943-7147), Box 8160, 104 20 
Stockholm, nedan kallad Bolaget 

 
§ 1 Syfte, markägar- och ansvarsförhållanden m.m. 
Syftet med exploateringsavtalet, nedan Avtalet, mellan Parterna är att reglera 
frågor om exploatering. Parterna ingår Avtalet för att klargöra ansvars- och 
kostnadsförhållandena samt möjliggöra utbyggnad av nödvändiga allmänna 
anläggningar och utbyggnad i enlighet med detaljplanen för Tibbleängen (del 
av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) nr. 0801, nedan Detaljplanen. 

 
Syftet med Detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya 
bostäder för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de 
kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 
och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande bebyggelsetypen är 
flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas 
parkrummet av småhus i 2 plan och en förskola föreslås i Avtalsområdets 
nordöstra del. Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata 
från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Målet med detaljplanen är 
också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse. Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening 
och fördröjning kommer att kunna skötas helt inom Avtalsområdet så att de 
vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att området 
är utbyggt, dels genom s.k. raingardens eller likvärdiga strukturer på 
kvartersmark dels genom en dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i 
Avtalsområdets sydöstra del. 

 
Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB, som är dotterbolag till 
Bolaget, har tidigare ingått ett planavtal den 25 november 2014. Avtalsområdet 
består av del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:470, Kungsängens-Tibble 
1:41 och Kungsängens-Tibble 1:41. Bolaget är lagfaren ägare till 
Kungsängens-Tibble 1:470 och kommunen är lagfaren ägare till Kungsängens- 
Tibble 1:41 och Kungsängens-Tibble 1:41. 

 
 

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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§ 2 Villkor för avtalets giltighet 
Avtalet är för sin giltighet beroende av: 

• att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2018-06-12 godkänner 
Avtalet genom beslut som sedan vinner laga kraft. 

• att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2018-06-12, genom beslut som 
sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen som i huvudsak är överensstämmande 
med bifogad plankarta, se bilaga 1, daterad 2018-04-10, samt planbeskrivning, se 
bilaga 2, daterad 2018-04-09. 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet. 
 

§ 3 Avtalsområde  
Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde och har markerats med röd färg 
på bifogad karta, se bilaga 3. 

 
 

§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering 
i. Bolaget överlåter till Kommunen, utan ersättning och med full 

äganderätt, all allmän platsmark enligt vad som följer av Detaljplanen. 
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till 
Kommunens fastigheter Ekhammar 4:269 och Kungsängens-Tibble 
1:41 genom fastighetsreglering. 

 
ii. Bolaget överlåter till Kommunen all kvartersmark för offentlig service 

enligt Detaljplanen. Marken ska överföras från fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastighet Ekhammar 4:269 
genom fastighetsreglering. Beräkningen av den ersättning som 
Kommunen ska betala för markområdet framgår i § 9. 

 
Överlåtelserna gäller med de ändringar av gränserna för de överlåtna områdena 
som eventuellt vidtages i samband med erforderlig fastighetsbildning. Den 
mark som ska överlåtas till Kommunen ska inte belastas av befintliga 
inteckningar. 

 
Ansvar och kostnader för fastighetsbildning 
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom 
avstyckning eller klyvning. För att markägoförhållanden ska stämma överens 
med den föreslagna bebyggelse- och kvartersstrukturen kommer 
fastighetsreglering att ske. 
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I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar 
behövas bildas för parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar 
samt andra gemensamma anläggningar. Då detaljplanen inte förutsätter att 
kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 

 
Bolaget bekostar samtliga fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande 
inom Avtalsområdet, bildande av nya fastigheter samt bildande av eventuella 
erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 

 
Bolaget ska ansöka om fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast 
möjligt. 

 
§ 5 Tillträde och betalning 
Kommunen tillträder marken enligt § 4 när respektive lantmäteriförrättning 
vunnit laga kraft. 

 
Betalning ska erläggas i sin helhet till Bolaget när tillträde sker till den 
överlåtna kvartersmarken. 

 
Kommunen äger rätt att ianspråkta marken enligt § 4 för att kunna uppfylla 
sina åtaganden enligt Avtalet när villkoren i § 2 är uppfyllda. 

 
§ 6 Servitutsrätt 
Det åligger Bolaget att inom Avtalsområdet ombesörja eventuell flytt av 
ledning som kan påverkas i samband med genomförande av byggnation på 
kvartersmark och blivande kvartersmark. Bolaget söker och bekostar 
eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitutsåtgärder. 

 
Övriga servitut inom Avtalsområdet som på grund av Detaljplanens 
genomförande måste ombildas eller bildas ombesörjs och bekostas av Bolaget. 

 
§ 7 Allmänna anläggningar 
Utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet kräver teknisk 
samordning med övrig bebyggelse. Kommunens tekniska handbok ska följas 
vid projektering och utbyggnad. 

 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar och lokala 
vägar såsom gator, GC-vägar, belysning, dagvattenanläggningar och övrig 
media i mark inom och i anslutning till Avtalsområdet i enlighet med 
Detaljplanen. Kommunen iordningställer även park- och naturmark. Ersättning 
regleras i § 8. 

 
Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på 
det ställe som Kommunen anvisar. 
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Bolaget kan i samråd med Kommunen överta ansvaret för viss utbyggnad av 
allmän platsmark som är strategiskt viktig för områdets utveckling och 
beroende av överenskomna tidsramar. Alla tillkommande arbeten ska meddelas 
skriftligen och godkännas av Kommunen innan arbetet kan påbörjas. All 
utbyggnad av allmän platsmark ska utföras i enlighet med kommunens tekniska 
handbok. 

 
Om Bolaget har utfört utbyggnaden av allmänna anläggningar ska Bolaget 
fakturera kommunen för den mervärdesskatt som belöper på 
entreprenadkostnaden. Vidare ska Bolaget till kommunen överlämna en 
jämkningshandling enligt kap 8a § 15 mervärdesskattelagen. Klausulens 
tillämplighet gäller under förutsättning att det inte sker någon lagändring vilket 
medför att Bolaget inte äger rätt att utställa faktura på kommunen avseende 
uttag av mervärdesskatt 

 
Det åligger Bolaget att bekosta samtliga för exploateringens genomförande 
erforderliga tillstånd för åtgärder inom Avtalsområdet. 

 
§ 8 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal 
infrastruktur 
Det åligger Bolaget att ansvara för samtliga kostnader för exploateringens 
genomförande enligt § 7. 

 
Kommunen tillhandahåller en projektledare från exploateringsavdelningen, 
som kontaktperson och projektledare från Kommunens sida, samt en 
byggledare för kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar 
enligt § 7. 

 
Avtalsområdet är beläget inom ett verksamhetsområde för VA. Ersättning för 
utförande av allmän Va-anläggning ska erläggas som VA-anslutningsavgift till 
Kommunen enligt vid varje tillfälle gällande Va-taxa. 

 
Bolaget förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i 
anledning av Avtalet och för Kommunens egna arbete i enlighet med vid varje 
tid gällande timtaxa. Parterna ska gemensamt arbeta för att minimera 
kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande månadsvis fakturera Bolaget. 
Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktura 
ska ställas till Bolaget. 

 
§ 9 Ersättning för kvartersmark för offentlig service 
Mark för offentlig service (skolor, förskolor, äldreboenden) som överlåts av Bolaget 
till Kommunen enligt § 4, ska ske enligt gällande lagstiftning om marknadsmässig 
ersättning. Marken ska värderas som medelvärde av två externa oberoende 
värderingar framtagna av respektive avtalspart. Marken ska värderas som 
förskolemark. 
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§ 10 Tekniska anläggningar 
Inom Avtalsområdet ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och 
dylikt upplåtas genom avtal mellan Bolaget och de ledningsdragande 
nätägarna. 

 
Tekniska anläggningar inom kvartersmark kommer att behövas. 

 
 

§ 11 Dagvattenhantering 
Bolaget ansvarar för att lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark 
säkerställs, undantaget kvartersmark för offentlig service/förskolemark. 

 
Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering kvalitetssäkras under 
byggskedet. 

 
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets kontrollprogram. 

 
 

§ 12 Parkering 
Det åligger Bolaget att inom kvartersmark anordna parkering för blivande 
bostäder, eventuella verksamheter samt besökare till kvarteret. Omfattning av 
parkering inom kvartersmark är fastställd i planbeskrivningen. Kommunen 
ansvarar för att säkerställa parkering på mark för offentlig service/förskola. 

 
 

§ 13 Miljö- och energifrågor 
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Området ska 
bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god 
energihushållning. Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge 
upphov till, ska hanteras i dialog med Kommunens miljöavdelning och enligt 
Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten, dat. 2013-12-18, bilaga 
4. 

 
 

§ 14 Avfallshantering 
Bolaget ansvarar för att säkerställa utrymme för avfallshantering och 
källsortering med minst fyra fraktioner. Mat- och restavfall ska lösas inom 
fastigheten och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. 
Sophantering ska lösas på kvartersmark. Utrymme är reserverat för 
underjordiska behållare på kvartersmark. 

 
 

§ 15 Markföroreningar 
Vid fastighetsreglering och markbyten enligt § 4 och under genomförandetiden 
för detaljplan kvarstår ansvaret för eventuella markföroreningar hos den 
föregående fastighetsägaren. 
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I de fall mark inom Avtalsområdet behöver saneras innan byggande får ske 
ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras. 

 
 

§ 16 Samordning 
Bolaget och Kommunen enas om att utbyggnad av byggnader och 
markanläggningar på Bolagets kvartersmark inom Avtalsområdet samordnas 
med utbyggnaden av allmänna anläggningar och arbeten med ledningsdragning 
inom Avtalsområdet. 

 
Detta görs genom en samordnad tidsplan för byggnation som godkänts av 
Parterna i enlighet med § 24. 

 
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena skall 
Bolaget medverka för samordning av de olika byggherrarnas samt 
ledningsägarnas aktiviteter inom Avtalsområdet. 

 
 

§ 17 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 
Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, 
fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för 
fastigheter inom och utanför Avtalsområdet som behöver nyttja 
anläggningar som ligger inom Avtalsområdet. 

 
 

§ 18 Arbetsmiljö 
Bolaget har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar 
för planering, projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P 
och BAS-U) för de arbeten som ska utföras av Bolaget enligt detta Avtal. 

 
Bolaget ansvarar för att samordning sker mellan Bolaget och övriga byggherrar 
eller ledningsägare, gällande exempelvis överlappande arbetsområden (BAS- 
P/U), enligt detta Avtal. 

 
 

§ 19 Byggtrafik 
Bolaget får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom 
Avtalsområdet, trafikera G/C-vägar och enskilda vägar först efter 
särskilt tillstånd av respektive huvudman. 

 
 

§ 20 Bygg- och informationsskyltar 
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och 
informationsskyltar för projektet ange Kommunens medverkan. 
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§ 21 Gatukostnad och planavgift 
Bolaget erlägger ersättning för anläggande av gatan i området samt eventuell 
anpassning av Hjortronvägen enligt självkostnadsprincipen, moms utgår ej på 
kommunens arbeten. Planavgift utgår ej då full ersättning för kommunens 
plankostnader ersätts löpande enligt planavtal. 

 
 

§ 22 VA-anläggningsavgift 
Bolaget ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande 
VA-taxa. 

 
 

§ 23 Övriga avgifter 
Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är 
kommunala erläggs till respektive huvudman. 

 
 

§ 24 Tidsplan och utbyggnad 
Parterna ansvarar för att gemensamt upprätta och godkänna en samordnad 
tidsplan för genomförandet av kvartersmark, allmän platsmark samt allmänna 
anläggningar. När Detaljplanen vunnit laga kraft ska Kommunen snarast 
möjligt kalla till ett samordningsmöte. 

 
 

§ 25 Nyttjande av kommunal mark under byggskedet 
Bolaget förbinder sig att säkerhetsställa passage för gång- och cykeltrafikanter 
längst Gröna dalen i anslutning till byggnadsområdet under utbyggnadstiden. 

 
Bolaget skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för 
säkerhet och god ordning inom detsamma. 

 
 

§ 26 Säkerhet 
Bolaget ska till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta fullgörandet av 
de förpliktelser som åvilar, eller kommer att åvila, Bolaget i detta Avtal. Sådan 
säkerhet kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller 
motsvarande säkerhet till ett belopp om (8 000 000 kronor), som Kommunen 
ska godkänna. 

 
Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor för Avtalets 
giltighet enligt § 2 har uppfyllts. Säkerheten ska nedskrivas i förhållande till 
etappvis godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna och ska 
motsvara Bolagets återstående förpliktelser enligt Avtalet. 
Säkerheten ska återlämnas till Bolaget när Bolaget till fullo fullgjort sina 
förpliktelser enligt Avtalet. 
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§ 27 Garantibesiktning 
Omedelbart före garantitidens utgång ska, i det fall där Bolaget ansvarat för 
utbyggnaden av allmänna anläggningar, en garantibesiktning av dessa inom 
Avtalsområdet hållas. 

 
Bolaget kallar till garantibesiktning minst tre veckor innan garantitidens 
utgång. 

 
Bolaget ansvarar för att åtgärda eventuella fel som framkommer under den 
tvååriga garantitiden 

 
I de fall delbesiktningar utförs ska gällande datum för utgången av garantitiden 
gälla enligt överenskommelse mellan Bolaget, Kommunen och 
besiktningsman. 

 
 

§ 28 Force majeure m.m. 
Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout, väsentligt ändrade 
förutsättningar eller annan force majeureanledning inte avtalade 
anläggningsarbeten avseende de allmänna anläggningarna inom 
Avtalsområdet genomföras inom angiven tid äger part åberopa hinder och 
åtnjuta en mot hindrets varaktighet svarande tidsfrist. 

 
 

§ 29 Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc. 
Bolaget förklarar sig införstådda med att projektets genomförande bland annat 
är beroende av andra myndighetsbeslut inklusive men inte begränsat till beslut 
från länsstyrelsen och lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att 
Detaljplanen i sin helhet är genomförbar i alla delar för den händelse 
erforderliga myndighetsbeslut ej erhålls. 

 
 

§ 30 Överlåtelse av Avtal 
Detta avtal får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan 
part utanför Bolagets koncern. Överlåtes avtalet på annan part inom Bolagets 
koncern ska Kommunen skriftligen underrättas. 

 
Skulle Bolagen överlåta Avtalet, hela eller delar av sitt markområde är Bolaget 
skyldigt att tillse att ny ägare är införstådd med och övertar åtaganden enligt 
detta exploateringsavtal. 
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§ 31 Tvist 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt. 

 
För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta avtal eller om 
ett eller några villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska avtalet i 
övrigt fortfarande gälla. 

 
 
 

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav 
lantmäterimyndigheten samt parterna tagit var sitt. 
Kungsängen 2018-04-25 

 
För Upplands-Bro kommun 

 
 

................................................ ................................................ 
Camilla Janson Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 
Bevittnas: Bevittnas: 

 
 

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

Ort:  2018-  -   
 
 
 

För Ängstibble Mark AB 
 
 

................................................ ................................................ 
Bengt Öquist      Lars Åkerling  
 

 
 

Bevittnas: Bevittnas: 
 
 

................................................ ................................................ 
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PLANBESKRIVNING 

 
Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad 2018-04-10 
Denna planbeskrivning, daterad 2018-04-09 
Genomförandebeskrivning, daterad 2018-01-12 
Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-12 
Utställningsutlåtande, daterad 2018-04-09 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning, MKB 2015-11-04 
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård 2015 
PM Geoteknik, Structor, 2016-04-13 
Trafikbullerutredning, Ramböll, 2017-12-22, rev 2018-03-26 
Dagvatten, Granskningshandling, Bjerking, 2016-03-10, rev 2018-04-10 
Trafik-PM, Ramböll, 2017-12-21, rev 2018-03-23 
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08 
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2018-01-22, rev 2018-04-09 
 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och 
cykelvägar. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande 
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av mindre 
byggnader i 2 maximalt våningar och en förskola som föreslås i planområdets nordöstra del.  
Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en 
vändslinga. 
Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse.  
 
Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt 
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma eller förbättrade 
efter det att området är utbyggt, detta ska uppnås dels genom raingardens på kvartersmark, dels genom 
skelettjordar som fördröjer vägdagvattnet samt en dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i 
planområdets sydöstra del. 
 
När planuppdraget gavs uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya lägenheter skulle kunna 
tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta fram planförslaget har det stora 
landskapsrummet söder om Hjortronvägen bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som 
först förutsågs.  
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Planprocessen 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 

 

Handläggning 
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen 
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och 
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker 
med normalt planförfarande. 
 
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns 
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010. 
 

 
 
Det aktuella planskedet är antagande då Kommunfullmäktige ska ta beslut om att anta planen. Efter 
antagandet kan planen överklagas inom 3 veckor från justerat protokoll, om ingen överklagar planen 
inom denna tidsangivelse vinner detaljplanen laga kraft. 

 

Preliminär tidplan 
Beslut om samråd (KS)   juni 2016 
Samrådstid     juli - augusti 2016 
Beslut om utställning (KS)  januari 2018  
Utställningstid    Kv 1 2018  
Antagande (KF)    Kv 2-3 2018 
 
 

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

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  
 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  
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Vatten 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet 
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra 
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets 
sekundära zon då, det ligger mer än 50 m från strandlinjen, men dagvattnet naturligt och tekniskt 
avrinner mot Östra Mälaren.  
 
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del 
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2018-04-10). Dagvattnet från planområdet 
kommer att fördröjas och renas lokalt genom en dagvattendamm, innan det leds vidare till 
Tibbledammen längre söderut. Ytterligare åtgärder för fördröjning och rening inom planområdet som 
utredningen lyfter fram är raingardens för fördröjning av dagvatten från bostadshusens tak samt 
användning av skelettjordar som bärlager för väg vari gatuträd kan planeras och dagvatten från väg 
fördröjas. 
 

Ekologiskt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km 
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i 
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt 
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den 
strandnära vattenmiljön. Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar 
vattenmiljön negativt. 
 
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om 
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 
avskilda från planområdet. 
 

Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för 
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser påverkas så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  
 
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då 
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns 
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se 
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.  
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i 
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och 
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun. 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen 
för järnväg respektive väg. 
 

Översiktsplan 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan 
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna 
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse, 
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina 
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en 
stadsdelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör 
ändras till lokalgata inom planområdet. 
 

 
Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nord-
sydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen. 
 

Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark, 
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 1989-
05-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som 
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och 
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av 
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är 
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också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för 
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar 
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns 
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb). 
 

  
Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i 
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för 
del av Ekhammar (Östra dalen). 
 

Förutsättningar och planförslag 

Mark och natur 
Mark och vegetation 
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i 
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett väst-
östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter 
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet. 
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen 
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster. 
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogsbeklädda fornminneskullarna som ramar in 
det tidigare åkerlandskapet. 
 
Inom planområdet finns en skogsbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- 
och barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och 
barrträden består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis 
ingår i planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om 
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig 
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt 
är synlig utifrån. 
 
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju 
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde 
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade 
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av 
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och 
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom 
inventeringsområdet är strukturer som indikerar höga naturvärden sparsamma Till exempel är 
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten 
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp, 
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter 
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till 
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras. 
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.  
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats. Ett objekt 
har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4). 
Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) 
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Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det 
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag. 
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på 
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.  
 

 
Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön 
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda 
skogsbeklädda kullarna i väster. 
 
Geotekniska förhållanden 
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta 
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och 
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt 
jordartskartan är postglacial i större delen av området, 
men som i de södra delarna benämns som glacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje. 
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Fornlämningar 
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogsbeklädda kullen i 
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-10749-
2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter 
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då 
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1 
(kullen i sydväst) en såkallad plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen 
berörs dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 
ingår i området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.  
 

 
Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18. Ungefärlig avgränsning av planområdet 
med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gång- 
och cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka 
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och 
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för 
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km 
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön. 
 
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild 
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster. 
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogsbeklädda höjdpartiet för att 
längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat 
bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. Tillkommande bebyggelse relaterar även till 
omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och 
bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig genom området samt att befintliga gång- och 
cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman områdena 
på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och 
flerbostadshusbebyggelsen i kring Tibble torg. 
 
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras i form och karaktär. I och med 
bebyggelsen längs med, den på snedden orienterade gång- och cykelvägen, kommer parkrummet 
närmast bebyggelsen få en mer definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt 
förstärker bebyggelsen Gröna dalens långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och 
cykelstråkets rörelse som viker runt kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor 

RAÄ 9:1 

RAÄ 233 

RAÄ 22:1 
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längst norr- och söderut i planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att 
måna om så att de istället för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens 
rumslighet. Den föreslagna dagvattendammen kommer även den bidra till att levandegöra och aktivera 
parkytan. 
 

 
Grönstruktur 
 
Föreslagen grundläggning av byggnader 
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. 1-2 våningshus inom området kommer 
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på 
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att 
krävas, så som exempelvis pålning. 
 
Uppfyllning för vägar och markytor 
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan 
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området. 
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Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om 
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen. 
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om 
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är 
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen 
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre 
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre 
byggnadsdelar vid Tibble torg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid 
Kungsängens kyrka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast planområdet. 
Örtugsvägen och Klippingvägen ett stycke längre bort. 
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Situationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB) 
 
Föreslagen ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller ca 225 lägenheter fördelat på 
större flerbostadshus i 4-5 våningar (ca 200 lgh) och mindre byggnader i maximalt 2 våningar (ca 25 
st). Planförslaget inrymmer även en förskola i 2 våningar i anslutning till Gröna dalen och 
Hjortronvägen. 
 
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen med flerbostadshus i 4-5 
våningar på ena sidan mot kullen och mindre byggnader med karaktär av radhus, småhus eller 
kejdehus i maximalt 2 våningar i mötet med Gröna dalen. Lokalgatan korsas av angöringsgator/torg 
som delar upp bebyggelsen i kvarter och skapar utblickar mot kullen och Gröna dalen. Byggnaderna är 
orienterade för att förstärka siktlinjer samt rama in gaturum och parkrum. 
 
Flerbostadshusen grupperas i kvarter 
kring gemensamma gårdar som öppnas 
upp mot kullen i väster. På gårdarna finns 
utrymme för komplementbyggnader 
såsom växthus, cykelparkering etc. 
Radhusens entréer vänder sig mot 
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar 
till Gröna dalens stora parkrum med 
sekundärentréer direkt ut i parken. 
 
 
 

 
Flygvy från öster (Tengbomgruppen AB) 
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Sektion a-a, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB) 
 
Gestaltningsprinciper 
 
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2018-04-09” och utgår från 
dessa principer: 
 
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning: 
 Längs Gröna dalen 

 Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst 
 Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst 

 Runt kyrkogårdens hörn vid fickpark 

 Mot klocktornet och kyrkan 

Blandad bebyggelse och grannskap 
 Variation i höjd och placering 
 Skalan knyter an till omgivningen genom placering av småhus närmast dalen och högre 

bebyggelse närmare kullen, Tibble torg och Hjortronvägen. 
 Det inre gaturummet ramas in och befolkas. 

 Tydliga och attraktiva publika rum och gårdar 

 Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska 

 
Vy från Gröna dalen (illustration Tengbomgruppen AB) 
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Sektion a-a, fortsättning från föregående sida. 
 
Bekräfta gröna dalen 
 Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna 

dalen. 
 Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot 

dalen och en dagvattendamm. 
 Bebyggelsen anpassas till topografin genom att husens stegvisa höjning följer marklutningen upp 

mot kullen 

Det kultiverade landskapet 
 Möjlighet till växthus och odling på gårdar 
 Nya aktivitets- och lekytor 
 Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks 

Helhetstänk 
 Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden 

 Samnyttjande av ytor 
 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

   
Hjortronvägen gatusektion     Lokalgata gatusektion 
 

 
Gångstråk gatusektion (Tengbomgruppen AB)  
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Sektion b-b, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB) 

 
Solstudie 
 

 
Vår/höstdagjämning kl 9:00     Vår/höstdagjämning kl 12:00  
 

  
Vår/höstdagjämning kl 15:00      
  



  Sida 18 av 24 
 
 
 

Detaljplan för TIBBLEÄNGEN,   Planbeskrivning  
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
Detaljplan nr 0801 

Sektion b-b, fortsättning från föregående sida. 
 
 

  
Midsommar kl 9:00      Midsommar kl 12:00 
 

  
Midsommar kl 15:00      Midsommar kl 18:00 
 

Tillgänglighet 
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via 
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och 
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på 
tillgänglighet beaktas. 
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Offentlig service och kommersiell service 
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. 
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 - 
9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan. 

 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna samt 
förskolan. Boendeparkering sker huvudsakligen på angöringstorg på kvartersmark och i garage under 
gårdar, samt delvis som kantstensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen. Ett 
parkeringstal på 0,5 bilplatser/lägenhet förslås för tillkommande flerbostadshus och 1 
bilplats/bostadsenhet för tillkommande småhus. Dessa siffror är minimum parkeringsplats som 
kommer anläggas och baseras på antagandet att endast ett underjordiskt garage anläggs, i detaljplanen 
finns det planbestämmelser som ger stöd till att ytterligare två underjordiska garage byggs. 
Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både 
långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den 
egna tomten. Cykelparkering bör ske nära bostadsentrén och vara väderskyddad.  
 
Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god 
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som 
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i 
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från 
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex. 
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående 
parkeringstal motiveras då de utgör ett ställningstagande för och främjar en minskning av andelen 
biltrafik i Kungsängen och samtidigt främjar en ökning av andelen kollektivtrafik och 
cykelanvändning.  
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Karta över befintlig trafik i området (Upplands Bro kommun) 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar 
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och 
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet. 
 

Kollektivtrafik 
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste 
hållplats finns vid Tibble Torg. 
 

Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller. 
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Ramböll, rev 2018). 
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet på 60 dB för ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna 
bebyggelsen. 
 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande 
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks 
genom anläggande av ett avskärande dike längs gångvägen utmed kullen i väster samt en 
dagvattendam öster om planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan. 
 

Teknisk försörjning 
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Dagvatten 
Dagvatten från planområdet avvattnas mot recipienten Mälaren-Görväln. Nedan beskrivs dess 
nuvarande ekologiska och kemiska ytvattenstatus samt miljökvalitetsnormer (MKN) enligt VISS 
senaste bedömning (2017-02-23). 
 
Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln har klassificerats till god baserat på 
god status för växtplankton och näringsämnespåverkan. Detta är därmed avgörande för 
statusbedömningen. Kvalitetskravet hos recipienten gällande ekologisk status är god ekologisk status 
(VISS, 2017-12-06). 
 
Den kemiska statusen hos recipienten uppnår ”ej god kemisk status” vad gäller ämnen som 
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), nickel, antracen, kadmium, bly och tributyltenn. 
Mindre stränga krav för PDBE och kvicksilverföreningar har satts i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och MKN avseende 
ytvattenstatus. Halterna kvicksilver och PBDE får inte överstiga halterna framtagna under december 
2015.  
 
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av 
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid 
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är 
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde 
motsvarande ett 5-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet. En 
dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2018-04-10) och dagvattenflödet från området före 
utbyggnad beräknas vid ett 5-årsregn att vara 137 l/s. Efter planerad utbyggnad av området beräknas 
utflödet vid ett 5-årsregn vara 522 l/s. Klimatfaktor på 1,25 har använts vid flödesberäkningar efter 
exploatering. 
 
Till följd av ökat dagvattenflöde efter exploatering krävs fördröjning av dagvattnet innan utsläpp på 
befintligt nät. Dimensionering av magasinsvolym baseras på ett 10-årsregn med utflöde på 658 l/s som 
ger fördröjningsvolymen 299 m3 för hela bostadsområdet. 
 
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att tre olika dagvattenanläggningar anläggs. 
Takvatten, med volymen 133 m3, föreslås renas och fördröjas i raingardens (genomsläpplig växtbädd 
som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor) med en total yta om 342 m2. 
Vägdagvatten bör avvattnas via brunnar i gatan som leder till skelettjordar som gatuträden är 
planterade i. Skelettjorden består av större stenfragment som tillåter vatten att hållas kvar i utrymmena 
mellan stenarna, från skelettjordarna leds vattnet vidare till den nya dagvattendammen som anläggs i 
områdets utkant. Resterande dagvattenvolym föreslås renas och fördröjas i en 441 m2 
dammanläggning i planområdets sydöstra hörn. I ytan för dammen ingår ett 3 m brett område för 
dammkrön och slänter för anpassning till befintlig mark.  
 
För att reningen ska fungera optimalt krävs en skötselplan för både raingardens och dagvattendammen. 
Kommunens VA-avdelnings rutin kring anläggandet av nya dagvattendammar är att det företag som 
upphandlas att anlägga dagvattendammen även ska ta fram en skötselplan för densamma. För att 
skötseln av dammen ska verka för den mest optimala reningen krävs det att var damm har ett 
skötselprogram som är väl anpassat efter den aktuella dammens förutsättningar. På samma sätt bör en 
individuell skötselplan tas fram för områdets raingardens, dessa ställer höga krav på anpassning efter 
de rådande förutsättningarna på platsen och hur de anläggs samt vilka växter som används.   
 
Efter rening i föreslagna dagvattenåtgärder minskar samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder. Detta innebär att exploateringen, med rening i föreslagna dagvattenåtgärder, 
följer förbättringskravet för recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker 
ytterligare rening och fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses 
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föreslagen dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms det aktuella området och 
exploateringen bedöms inte hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
Vid kraftig nederbörd finns det risk för höga flöden från kullen i väster. För att undvika att dessa 
flöden ska svämma över gång- och cykelvägen och bostadsområdet som planeras anläggas strax 
nedanför bör ett avskärande dike anläggas. Med kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket 
anslutas till ledningar och därmed transportera bort vattenmassorna. Diket kommer både innebära en 
rening och fördröjning av flöden, detta är dock inte medräknat i flödesberäkningarna. 
 

Vatten och avlopp 
Bebyggelsen inom planområdet ska kopplas på kommunens befintliga VA-nät och 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett 
från dagvattenledningen, bedöms av kommunens tekniska avdelning som god. 
 

Värme 
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
 

El, tele, bredband 
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation 
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. 
 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall ska 
lösas inom fastigheten och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering 
ska lösas på kvartersmark.  

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Trafik 
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, rev 2018). I den 
konstateras att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen 
Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett 
kapacitetsperspektiv. 
 
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att öppna Hjortronvägen 
för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är hela den del 
av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet föreslås därmed 
få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen. Vid ombyggnation 
av Hjortronvägen i samband med utbyggnad av området föreslår kommunen att Hjortronvägen får ett 
slitlager av tyst asfalt för att på så vis bidra till att ljudnivåerna från busstrafiken blir lägre än i 
utförande med traditionell asfalt. 
 

Sociala konsekvenser 
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och 
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social 
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då 
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt vid mörkrets 
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar 
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. 
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Barnkonsekvenser 
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är 
eftersträvansvärt i flera hänseenden. Den föreslagna nya förskolan inom planområdet skapar närhet 
och möjliggör för barn och föräldrar att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en 
bilfri vardag, vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. En ny lekpark planeras inom 
planområdet samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för skolorna i närområdet. 
 
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det 
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 
 

Miljökonsekvenser 
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas 
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna 
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön 
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen. 
 
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att tre olika dagvattenanläggningar anläggs. 
Takvatten föreslås renas och fördröjas i raingardens, vägdagvatten föreslås fördröjas och renas i 
skelettjordar under trädplanteringarna i gatorna och resterande dagvattenvolym föreslås renas och 
fördröjas i en dammanläggning i planområdets sydöstra del. Med föreslagna åtgärder minskar 
föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve och kvicksilver. Enligt 
förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen. 
Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering och ytterligare rening förväntas ske i 
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar 
recipienten att uppnå aktuella miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2018). 
 
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i 
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt 
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De 
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte 
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid 
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska 
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av 
inhemska växter kopplade till naturtypen.  
 
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik samt den föreslagna förskolan, 
skapar goda förutsättningar för en bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av 
boende samt en förskola bidrar till att öka underlaget och förutsättningarna för service och ett varierat 
utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- 
och cykeltrafik samt det nya gång- och cykelstråket utmed kullens östra sida, skapar nya kopplingar 
och möjligheter att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är 
fördelaktigt ur miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur 
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur 
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar. 
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 
skatteintäkter. 
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1. Inledning 

Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband 
med större byggnationer ger ofta upphov till så kallat länshållningsvatten och kan utgöras av 
t.ex. regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande. I samband med 
sprängning kan länshållningsvattnet innehålla större mängder kväve, som det kommunala 
avloppsreningsverket kan rena bort, men i övrigt innehåller vattnet inga näringsämnen. Då 
länshållningsvatten inte anses vara ett för reningsverket behandlingsbart vatten, utan istället 
bidrar till ökade utsläpp från reningsverket, bör det i första hand efter rening avledas till 
närmaste recipient.  
 
Krav kan också ställas på hantering av vatten och borrkax från bergvärmeborrning/ 
brunnsborrning i samband med anmälningsskedet.  
 
Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal recipient. 
Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt 
omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds 
till Käppala avloppsreningsverk.  
 
Se bilaga 1 för ett flödesschema över hur ett ärende om länshållningsvatten går till.  

2. Inför byggstarten 

Följande uppgifter bör verksamhetsutövaren lämna till kommunen i samband med 
byggstarten  

 Var byggarbetet ska ske (adress och/eller fastighet)  
 Kontaktperson på företaget  
 Om sprängning är aktuellt och i så fall i vilken omfattning  
 Under vilken tidsperiod som sprängning/borrning/schaktning med mera ska pågå  
 Flödesmängd, både momentant och totalt  
 Beskrivning av reningsanläggningen (om sådan finns)  
 Förväntade halter i utgående vatten efter rening  
 Eventuella föroreningar i mark eller grundvatten  

 
Kommunen beslutar till vilken recipient det renade länshållningsvattnet kan avledas. Om en 
lämplig recipient inte går att finna rådgör kommunen med Käppalaförbundet om det renade 
länshållningsvattnet kan avledas till avloppsreningsverket. Om Käppalaförbundet kan ta 
emot vattnet ska nedanstående krav uppfyllas.  

3. Vatten direkt till recipient eller markområde 

Vatten som innehåller låga halter av näringsämnen ska inte belasta avloppsreningsverket 
utan behandlas lokalt (t.ex. slam- och oljeavskiljare i ett eller flera steg) och avledas till lokal 
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recipient. Berörd kommun ska alltid kontaktas innan utsläpp får ske. Verksamhetsutövaren 
ska också avgöra om avledningen till lokal recipient är en vattenverksamhet (11 kap. 
miljöbalken). I sådana fall är det Länsstyrelsen som ska kontaktas för tillstånd. 

4. Krav på vatten som avleds till Käppala avloppsreningsverk 
Länshållningsvatten som innehåller höga kvävehalter kan behandlas i 
avloppsreningsreningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar 
inte stör reningsprocesserna i avloppsreningsverket eller försämrar slamkvaliteten. Utan 
Käppalaförbundets medgivande kan inget länshållningsvatten avledas till avloppsrenings- 
verket. 

4.1. Krav för avledning till spillvattennätet 
 Vatten som avleds till reningsverket ska genomgå lokal rening minst motsvarande 

slam- och oljeavskiljare.  
 Det renade vattnet provtas en gång per månad (veckosamlingsprov) samt analyseras 

avseende pH, totalkväve, konduktivitet, metaller* och suspenderat material. 
Oljeindex tas som ett dygnssamlingsprov. Halten suspenderat material får ej 
överskrida 100 mg/l för att få avledas till spillvattennätet. En effektiv slamavskiljning 
(>12 h) har också visat sig medföra en markant sänkning av metallhalterna i vatten. 
Halterna av PAH6 får ej överskrida 0,1 µg/l (analyseras vid förorenad mark). pH ska 
ligga i intervallet 6,5-10 (kan mätas på plats med lämpligt instrument). 

 Mängden avlett vatten ska mätas och redovisas månadsvis.  
 Vattnets totalkvävehalt bör i genomsnitt per månad vara högre än 20 mg/l. Om 

halten för totalkväve understiger 15 mg/l ska avledningen till spillvattennätet 
upphöra.  

 Kemikalier och produkter som innehåller PRIO-ämnen får inte tillföras 
spillvattennätet. Därför ska säkerhetsdatablad på förekommande kemikalier bifogas.  

 Metallhalterna bedöms från fall till fall. Bedömning utgår från varningsvärdena i 
Käppalaförbundets broschyr Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra 
verksamheter som finns på www.kappala.se. Om förhöjda halter av metaller uppmäts 
måste avledningen omedelbart upphöra, detta bedöms av Käppalaförbundet i samråd 
med kommunen.  

 För avlett länshållningsvatten kan Käppalaförbundets industritaxa tillämpas, under 
förutsättning att kvävehalten överskrider 40 mg/l.  

 När analysresultaten erhållits ska de bedömas skriftligen av 
verksamhetsutövaren/byggentreprenören (VU) och därefter lämnas till kommunen 
som samråder med Käppalaförbundet. Käppalaförbundet gör därefter den slutliga 
bedömningen utifrån analyssvar, flöde och VU’s slutsatser.  

 
*Med metaller avses bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink. Fler metaller kan behöva analyseras om 
behov finns – detta avgörs av kommunen och Käppalaförbundet. 
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5. Provtagning 

Provtagning ska genomföras flödesproportionellt med automatisk provtagare. Om detta inte 
är möjligt kan provtagningen ske tidsstyrt efter samråd med Käppalaförbundet. Prov ska tas 
på utgående behandlat/sedimenterat vatten under fem arbetsdagar som därefter slås samman 
till ett veckosamlingsprov. Analyserna ska göras på icke filtrerade prover. Övriga oönskade 
föroreningar ska analyseras då behov föreligger och enligt överenskommelse med 
kommunen och Käppalaförbundet. 
 
Provtagningsprogrammet kan variera beroende på hur omfattande det aktuella projektet är. 
 
Redovisning till miljöingenjör på Käppalaförbundet ska ske inledningsvis varje månad 
(fornamn.efternamn@kappala.se och kappala@kappala.se). Om analyserna stadigvarande 
ligger under varningsvärdena kan provtagningen glesas ut efter samråd med kommunen och 
Käppalaförbundet. 
 
Provtagning och analys ska genomföras av behörig provtagare och ackrediterat laboratorium 
med ackrediterade metoder. 
 
Vid frågor om föroreningar och provtagning, kontakta miljöingenjör på Käppalaförbundet på 
08-766 67 00. Frågor om anslutningspunkt m.m. besvaras av respektive kommuns VA-enhet. 

6. Flödesutjämning 

Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet. Detta avgörs av 
kommunen. 

7. OBS! 
Vid utsläpp direkt till mark eller recipient kan respektive kommun komma att ställa andra 
krav än vad som anges ovan. Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten kopplas till 
ledningsnät för dagvatten. 
 
Dessa riktlinjer gäller inte vid arbeten i förorenad mark. Kontakta kommunen för att få veta 
mer. 
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8. Bilaga 1 

 
Ange första rubrik för riktlinje/policy 
 

Verksamhetsutövaren 
lämnar följande uppgifter 

till kommunen: 
 Var byggarbetet ska 

ske  
 Kontaktperson med 

kontaktuppgifter 
 Om sprängning är 

aktuellt och i så fall i 
vilken omfattning 

 Under vilken 
tidsperiod som 
sprängning/borrning/
schaktning med mera 
ska pågå 

 Väntad flödesmängd 
 Beskrivning av 

reningsanläggningen 
 Förväntade halter i 

utgående vatten efter 
rening 

 Eventuella 
föroreningar i mark 
eller grundvatten 

Kommunen 
beslutar till 
vilken recipient 
vattnet ska 
avledas eller 
rådgör med 
Käppalaförbundet 
om att avleda 
vattnet till 
reningsverket 

 

Om vattnet avleds 
till recipient kan 
kommunen ställa 
egna krav 

 

Vattnet som avleds till 
reningsverket ska: 

 Vatten ska genomgå lokal 
rening minst motsvarande 
slam- och oljeavskiljare 

 Vattnet provtas en gång per 
månad (veckosamlingsprov) 
samt analyseras avseende 
pH, totalkväve, 
konduktivitet, metaller* och 
suspenderat material. 
Oljeindex tas som ett 
dygnssamlingsprov  

 Mängden avlett vatten ska 
mätas och redovisas 
månadsvis 

 Vattnets totalkvävehalt 
bör i genomsnitt per 
månad vara högre än 20 
mg/l.  

 Kemikalier och produkter 
som innehåller PRIO-ämnen 
får inte tillföras 
spillvattennätet. 

 Metallhalterna bedöms från 
fall till fall.  

 Käppalas industriavlopps-
taxa kan användas 

 Käppalaförbundet gör den 
slutliga bedömningen 
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Detaljplan för             nr 0801 

Tibbleängen  
(del av Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) 
Upplands-Bro kommun 

 
Genomförandebeskrivning 
 
Denna genomförandebeskrivning följer plan- och bygglagen (1987:10) 
 

Organisatoriska frågor 
 
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.  
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i 
exploateringsavtal.  
 
Utbyggnaden beräknas pågå under minst 5 år. Utbyggnad av allmänna anläggningar och 
huvudledningar ska påbörjas i god tid innan utbyggnad av kvartersmark påbörjas.  
 
Fastighetsägarna inom planområdet är Villamarken Exploatering i Stockholm AB (nedan kallat 
Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallat Kommunen). 
 
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, va-
anläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är utbyggda innan arbeten kan påbörjas på 
kvartersmark. 
 
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Kommunen för genomförande av 
utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar. 
 
Tidplan 
Detaljplanen förväntas gå ut på granskning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre 
under 2018. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2019-2022. 
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande 
kvartersmark inom planområdet.  
 



 

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören 
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt 
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar. 
 
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar mark för skola/förskola samt tekniska 
anläggningar.  
 
Detaljplanen innefattar område för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta område, märkt med X i 
detaljplanen omfattas av kvartersmark och faller under Exploatörens huvudmannaskap.  
 

Exploateringsavtal och övriga avtal 
 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet 
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och 
Exploatören.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom 
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under 
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och 
tillträden m.m. 
 
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.  
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och ägandeförhållanden 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom 
dotterbolaget Ängstibble Mark AB. 
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.  
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter 
Ekhammar 4:269 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering  
 
Mark för offentlig service (FÖRSKOLA) kommer att överföras till Kommunen. Marken ska överföras 
från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastighet Ekhammar 4:269 genom 
fastighetsreglering. 
 
Nya fastigheter för kvarter enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning. 
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 



 

 
Exploatören bekostar för detaljplanens genomförande erforderliga fastighetsförrättningar 
 
Gemensamhetsanläggningar 
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för 
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.  
 
Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 
 
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av 
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 
 
Exploatören ska inlämna ansökan om fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast möjligt. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. 
 
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.  
 
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och 
fastighetsägare.  
 
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan 
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan 
fastighetsägare och nätägaren. 
 
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör. 
 

Tekniska frågor 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 
saneras innan byggande får ske ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning 
utföras. 
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga 
bullerskyddsåtgärder. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 
Grundvatten ska hanteras. 
 
Vatten och avlopp 



 

Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  
 
Dagvatten 
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 
planområdet ska omhändertas lokalt.   
 
Radon 
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel 
 
Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 
ledningsägare. 
 
Avfall 
Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas 
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering.  
 
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och 
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom 
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska 
lösas på kvartersmark. 
 
Gata/Trafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  
 
Angöring till planområdet avses ske från Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet kommer att 
kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Gatan från angöringspunkten 
för planområdet och österut öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
 
Området förses med gång- och cykelstråk som förbinder planområdet med övriga Kungsängen och 
den spårbundna kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 
 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 
 
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 



 

 
Arbetsmiljö 
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ska tas fram. 
 
 
Tillgänglighet 
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela 
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som 
ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 

Ekonomiska frågor 
Exploatören står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatören. 
 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 
hantera detaljplaneprocessen.  
 
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  
 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Genom exploateringsersättning står 
Exploatören för dessa kostnader. 
 
Kostnader ska regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  
 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatören bekostar 
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark. 
 
Kommande exploateringsavtal reglerar villkoren för överlåtande av mark för offentlig service (skolor, 
förskolor) mellan Kommunen och Exploatören. Intentionen är att Exploatören överlåter mark för 
offentlig service i enlighet med gällande marknadsvärde och lagstiftning.  
 
 



 

Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms län. 
 
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs 
till Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 
 

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

Medverkande 
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm och Tengbomgruppen 
AB.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 
 
 
 
Upprättad 2018-01-12 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Charlotte Ahlstrand     Johan Sjöstrand 
Exploateringschef      Projektledare exploatering 
 

 
 
 
Sandra Henze 
Projektledare exploatering 
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Förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars 
gård – beslut om godkännande samt beslut om 
planuppdrag 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att programsamrådsredogörelse för 

Ekhammars gård godkänns. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att reviderat förslag till detaljplaneprogram 
för Ekhammars gård godkänns. 

3. Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 
fram förslag till detaljplan för Ekhammars gård. Planuppdraget föreslås 
få prioritering två. 

Sammanfattning 
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring Ekhammars gård 
i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med Entré i Stockholm AB som äger 
delar av marken inom planområdet. Syftet med Planprogrammet är att beskriva 
en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets värdefulla 
kulturmiljö ska tas omhand. 

Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av 
en tidigare detaljplan har också upphävts av Länsstyrelsen för att den inte tog 
tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en 
kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering 
skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram. 

Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur 
och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och 
hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet. 

Materialet för planprogrammet var utsänt för samråd mellan 20 december 
2016-14 februari 2017. Öppet hus hölls för allmänheten 19 januari 2017 i 
hembygdsgården. Resultatet av samrådet för programmet finns redovisat i 
samrådsredogörelsen, 20 mars 2018. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 28 mars 2018 
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 Planprogram Ekhammars gård, 21 mars 2018 

 Samrådsredogörelse Ekhammars gård 20 mars 2018 

 Öppet hus, sammanställning möte 19 januari 2017 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2016, §153, att skicka ut förslag till 
planprogram för Ekhammars gård på samråd. Materialet för planprogrammet 
var utsänt för samråd mellan 20 december 2016-14 februari 2017. Öppet hus 
hölls för allmänheten 19 januari 2017 i hembygdsgården.  

Det föreslagna programområdet som omfattar cirka 3 hektar ligger norr om 
Kungsängens kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster 
av Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen och i norr 
av Hjortronvägen. Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den 
anledningen passa bra för en tät exploatering. Samtidigt måste en ny 
exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Inriktningen i det 
framtagna planprogrammet är att utveckla området till ett bostadsområde 
primärt bestående av småhus som anpassats till platsens kulturhistoriska 
värden. 

Alldeles intill det föreslagna programområdet ligger flera av Kungsängens 
kulturhistoriskt intressantaste miljöer. Kyrkan har anor från medeltiden och 
Ekhammars gård är en rest av den bebyggelse som är kvar från tiden innan 
tätortsexpansionen av Kungsängen tog fart runt sextio- och sjuttiotalen. Andra 
kulturhistoriskt intressanta spår i omgivningen är en allé som vittnar om en väg 
som inte längre används. 

Med planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur 
och områdets topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och 
hållbar exploatering, som tar särskild hänsyn till platsens känslighet. 

Med bakgrund till de synpunkter som inkommit under samrådet för 
programmet har mindre justeringar gjorts i materialet för att uppdatera 
dokumentet till de, för tillfället, rådande förutsättningarna för området och 
angränsande planeringsområden. Planeringsinriktningen för det kommande 
detaljplanearbetet med Ekhammars gård kommer följa materialet från detta 
programskede.  

Barnperspektiv 
I området finns goda förutsättningar för att skapa bostäder med god tillgång till 
grönområden, lekplatser och offentlig service i form av förskola, skola och 
idrottsplats. Platsen har stor potential att bli en bra boende- och vistelsemiljö 
för barn.  
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Upplands-Bro har drygt 27 000 invånare och är en 

växande kommun, både när det gäller invånare och 

företagsetableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, 

ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget 

tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här fi nns två 

tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. 

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig 

till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska 

vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, 

föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett 

gemensamt Upplands-Bro.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun

Karolina Wendel, Planarkitekt

Anton Sjöblom, Projektledare exploatering 

Henric Carlson, Planchef

Text, layout, och illustrationer om ej annat anges:

Karolina Wendel, Upplands-Bro kommun

Fotografi er om ej annat anges:

Karolina Wendel

Entré i Stockholm AB

www.upplands-bro.se

kommun@upplands-bro.se

08 581 690 00



3Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

1 Sammanfattning
Programområde för Ekhammars gård

Övergripande vision och koncept

2 Bakgrund
Inledning

Uppdrag

Översiktsplan

Detaljplan

Planprocess

Hållbar utveckling

Vision

Platsens läge i kommunen

3 Förutsättningar
Platsens roll i Kungsängen

Avstånd till målpunkter

Kopplingar till målpunkter

Trafi k

Gång- och cykelväg

Att ansluta gångväg till kyrkogården

Dagvatten

Landskapsanalys

Pågående planering runtomkring

Gröna dalen

Kulturmiljö

Kulturmiljöutredning

Kyrkan

Ekhammars gård

Allén 

Naturmiljö

Förhållande till gränszoner

Kolonilotterna

5
6

7

9
10

10

10

10

11

11

12

12

15
16

16

18

18

19

19

20

22

25

26

28

28

30

31

32

32

32

33

33

33

34

36

39
40

41

46

48

49

51

54

56

57

61

63
64

64

64

67
64

64

Bygdegårdsvägen

Hjortronvägen

Stråk

Planering av Gröna dalen

4 Koncept
Övergripande vision och koncept

Anpassning till topografi  

Anpassning till grönstruktur

Närmiljö/Park

Säkerställ gröna passager

Anpassning till bebyggelse

Anpassa till närliggande bebyggelse

Materialval/Detaljering

Exempelbebyggelse

Bebyggelsens möte med gaturum

5 Konsekvenser
Ekologiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Sociala konsekvenser

7 Litteratur och dokument
Kommunala dokument

Övriga dokument och källor

Innehåll



4 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016



5Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Sammanfattning
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Programområde för Ekhammars gård
Programområdet för Ekhammars gård ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter och kyrkan, i väster av 

Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.
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Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro är en kommun som 

ger plats för framtid och utveckling. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Bakgrund
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Inledning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring 

Ekhammars gård i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med 

Entré i Stockholm AB som äger delar av marken inom planområdet. 

Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, 

med fokus på hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas 

omhand.

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den 

anledningen passa bra för exploatering. Samtidigt måste 

en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande 

bebyggelsen. Programmet lägger därför stor vikt vid frågan 

om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader 

som omkringliggande miljö.

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens 

roll som rekreativt område och hur gång- och cykelvägar 

i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor 

potential att jämna ut dagvattenfl öden. Vidare resonerar 

programmet kring anslutande gaturum.

Uppdrag
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-24 att 

uppdra åt tillväxtchefen att ta fram ett planprogram för 

Ekhammars gård.

Översiktsplan
Området är inte utpekat i Översiktsplan (ÖP) 2010 men i 

den allmänna planeringsinriktningen för Kungsängen anges 

bland annat ett antal punkter som handlar om att knyta 

ihop Kungsängens delar och stärka gång- och cykelnätet 

i Kungsängen. Möjligheten att utveckla dessa punkter 

i området studeras i programmet. Gällande förtätning i 

tätort anger ÖP:n att inriktningen är att: ”Länka samman 

skilda bostadsområden och utveckla grönstrukturen. 

Se över gatornas utformning och åstadkom mer av 

gaturum.” Området kring Ekhammars gård anses ha goda 

förutsättningar för att utveckla Kungsängen tätort i den 

riktning som ÖP:n ger uttryck för.

Detaljplan
För det aktuella området gäller tre olika detaljplaner:

• För söder om Ekhammars gård gäller dels byggnadsplan 

för Kungäsngen fastigheterna Ekhammar 4:1 och 

kyrkbyn 2:1 m fl , nr 6702, laga kraft 1968-02-23 samt 

• stadsplan för del av Ekhammar (östra delen), nr 7707, 

laga kraft 1980-12-04 . 

• För området norr om Ekhammars gård gäller stadsplan 

för del av Ekhammar (östra delen) nr 8004, laga kraft 

1984-06-14.

I detaljplan 6702 anges följande:

“Förutom kyrka och begravningsplats med klockstapel har 

området för hembygdsgårdsändamål väsentligen utökats 

samt kompletterats med en “fi lial” kring Soldattorpet öster 

därom. Värdet av kulturmiljön kring kyrka, kyrkogård, 

hembygdsgård, Ekhammars gård och Soldattorpet kommer 

i ett framtida nybyggd Stor-Kungsängen att vara omistligt 

och självklart.”

Vid fastställelse av stadsplan 7707 anger länsstyrelsen 

följande: 

”Många anmärkningar har riktats mot planförslagets 

utformning med hänsyn till miljön omkring Kungsängens 

kyrka, Ekhammars Gård och Hembygdsgården. Denna 

miljö har ett kulturhistoriskt intresse och det är därför 

angeläget att den tillkommande bebyggelsen förläggs 

och utformas med stort hänsynstagande till detta. Enligt 

länsstyrelsens mening har detta intresse inte i tillräcklig mån 

beaktats i planförslaget. Länsstyrelsen bedömer att värdet 

av kulturmiljön är så stort att föreslagen nybebyggelse 

söder om Ekhammars Gård bör utgår. Ifrågavarande del 

av det södra byggnadskvarteret bör därför undantas från 

fastställelse.” 

En del av plan 7707 upphävdes alltså enligt beslut av 

regeringen, och således gäller detaljplan 6702 från 1968 för 

området sydost om Ekhammars gårds huvudbyggnad, det 

vill säga den delen som omfattar trädgårdsmästarbostaden. 

Inledning
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Planprocess
Detta planprogram ska ligga till grund för fortsatt planarbete 

gällande Ekhammars gård. Programsamråd väntas ske 

hösten 2016. I samband med detaljplaneprogrammet har en 

kulturmiljöutredning framtagits av kommunen och Entré i 

Stockholm. 

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 

landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 

hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 

tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 

ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 

fyra hållbarhetspricniper som utgör ramen för det hållbara 

samhället och föreningens verksamhet:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 

produktion

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 

kemikalier.

3... undanträngning med fysiska metoder

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfi skning.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...

4... från att tillgodose sina behov

Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 

lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 

2010. 

Häri anges att kommunen ska ha en grön profi l och föregå 

med gott exempel. Det anges att “omtanke om miljön 

och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 

planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 

verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

• Eff ektivare anvvändning av energi och transporter

• Giftfria och resurssnåla kretslopp

• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

Detaljplaneprogrammet för Ekhammars gård framtas med 

hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strävar efter 

att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör för ett 

uppnående av kommunens lokala miljömålsområden.
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Vision
Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 

Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett 

grönområde men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation 

och skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt 

som ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området 

tar stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad 

i Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 

historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro 

är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 

Platsens läge i kommunen
Det föreslagna programområdet ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen 

och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.

Bro

Kungs-
ängen

Upplands/Bro 
kommun
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Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 
Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde 
men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och 
skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som 
ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar 
stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i 
Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 
historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-
Bro är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 
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Förutsättningar
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Avstånd till målpunkter
Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som 

vuxit fram kring den järnvägsstation som försåg orten 

med pendeltågsförbindelse mot Stockholm från 1968. 

Bebyggelsestrukturen i hela tätorten är ganska utspridd och 

relativt gles. Bostadsområden ligger ofta vart och ett för sig 

med separat trafi kmatning och har karaktären av bostadsförort 

snarare än småstad. De centrala delarna kring Kungsängens 

centrum har en koncentration av högre fl erbostadshus. 

Programområdet är beläget nordväst om centrum. 

Fågelvägen är det cirka 650 meter däremellan och för att nå 

stationen från programområdet är det ytterligare cirka 200 

meter. Det fi nns goda förbindelser, om än något krävande 

topografi  längs den närmaste vägen. 

Från programområdet är det cirka 300 meter och till 

Ekhammarsskolan och cirka 450 meter till Upplands-

Bro gymnasium. Båda skolorna är belägna sydväst om 

programområdet. Förskolan Klockarängen ligger cirka 200 

meter söder om programområdet.

Väster om Ekhammars gård, i direkt anslutning, fi nns Gröna 

dalen som är Kungsängens stora grönstråk. Här fi nns goda 

förutsättningar för bostadsnära rekreation. 

Platsens roll i 
Kungsängen
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Örtugsvägen, exempel på bebyggelse i närmiljö
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Kopplingar till målpunkter
Till Kungsängens centrum, som är beläget sydost om 

programområdet fi nns goda kopplingar för fordon men gång- 

och cykelnätet är emellanåt brutet och sammankopplas via 

mindre lokalgator. Den genaste vägen för fotgängare och 

cyklister har en något krävande topografi . 

Till Ekhammarskolan  och Upplands-bro gymnasium, 

sydväst om programområdet, fi nns goda förbindelser, såväl 

för fotgängare och cyklister som för biltrafi k. 

Gröna dalen, väster om området, ligger i direkt anslutning 

och det fi nns goda kopplingar med gång- och cykelvägar 

till grönstråket.

Trafi k
Från Enköpingsvägen i söder matas Ekhammars gård via 

Bygdegårdsvägen som löper öster om programområdet. 

Området försörjs med kollektivtrafi k via busshållplatserna 

Tvärvägen och Kyrkvägen.

Söder om programområdet, strax söder om kyrkan 

och hembygdsgården löper Kyrkvägen som angörs 

från Bygdegårdsvägen. Väster om området löper 

Granhammarsvägen och strax norr om området, genom 

Gröna dalen, löper Hjortronvägen som enligt nuvarande 

detaljplan enbart får trafi keras av buss.
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Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägnätet består både av friliggande stråk 

genom grönområden och av vägar som följer huvudvägnätet 

för biltrafi k. Gång- och cykelbana löper också genom 

Gröna dalen. I sydvästra delen av området löper gång- och 

cykelvägen genom en skogspassage som kan upplevas som 

obehaglig på kvällen.

Att ansluta gångväg till kyrkogården
Idag fi nns gång- och cykelbana som löper runt kyrkogården. 

Kyrkogården är en vacker rekreativ miljö som är väl värd 

att tillgängliggöra. I dagsläget riskerar kyrkogården utgöra 

en barriär för fotgängare och cyklister. I samband med 

planläggning av Ekhammars gård är det därför av intresse 

att utreda möjligheten att ansluta gång- och cykelväg till 

kyrkogården.

Längsmed Hjortronvägens norra sida löper en sepa-
rerad gång- och cykelväg i öst-västlig riktning.

Den genaste vägen mot Kungsängens centrum, 
Kyrkvägen, fl ankeras av trottoarer längs ömse sidor.

Det fi nns ett antal stigar inom programområdet som 
vittnar om rörelsemönster som inte alltid sammanfal-
ler med befi ntliga gång- och cykelvägar.

Karta över var fotona till höger är tagna.

Från Gröna dalen och österut, genom programområ-
det, löper en gång- och cykelväg.

1

1

3

3

2

2

4

4
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Dagvatten
En viktig fråga för vidare planläggning av området är 

hantering av dagvatten (dvs regnvatten). Ett av de viktigaste 

avrinningsområdena för Kungsängen är Gröna dalen som 

mynnar ut i Tibbleviken söder om programområdet. 

Inriktning i ÖP 2010, är att eftersträva så kallad ekologisk 

dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel 

lokalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa 

upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen 

och låta de naturliga processerna få en möjlighet att 

behandla dagvattnet. Kommunens krav är att dagvatten tas 

om hand inom kvarteret så att högst ett fl öde motsvarande 

ett 5-årsregn innan exploatering släpps ut på det befi ntliga 

dagvattennätet.

I samband med planläggning av Kungsängens-Tibble 1:470 

har en dagvattenutredning tagits fram (2016). Utredningen 

ger två åtgärdsförslag och slutsatsen dras att det fi nns goda 

möjligheter att fördröja dagvatten inom området. Den 

lösning som valts för Tibbleängen omfattar byggnation av 

en dagvattendam inom planområdet samt anläggande av 

rain gardens. Hur utbyggnad av Ekhammars gård påverkar 

områdets dagvatten och den föreslagna dammen bör vidare 

utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen
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Landskapsanalys
Landskapet inom Kungsängens närområde kännetecknas 

av det för Mälardalen så typiska sprickdalslandskapet, med 

stora och öppna sedimentfyllda dalgångar med slättpartier 

avbrutna av skogsbevuxna, relativt fl acka höjdpartier. 

Skogen består huvudsakligen av barrskog med inslag av 

hällmarkstallskog och blandskog. I tätortsområdet dominerar 

det småbrutna skogslandskapet och närheten till vattnet. Det 

delas upp av en dalgång, Gröna dalen, som går i nord-sydlig 

riktning, med höjdplatåer på båda sidor. 

Bebyggelsen är samlad kring dalen och ligger till stor del på 

sluttningarna, vilket accentuerar de rumsbildande väggarna i 

landskapet. Höjdpartiet i väster är synligt från alla riktningar 

och utmärker Kungsängen på håll. 

Gång- och 
cykelväg Gång- och 

cykelväg 
Allé

Ekhammars 
gård

Hjortronvägen

C

B

A

A

C

B

Sektion A:A
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Gång- och 
cykelväg 

Örtugsvägen
Gång- och 
cykelväg 

Ekhammars 
gård

Bygdegårdsvägen

Bygdegårdsvägen

Sektion B:B

Sektion C:C



24 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Allé öster om Ekhammars gård
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Pågående planering runtomkring
Tibbleängen

Strax väster om programområdet pågår planering för 

bostadsområde i Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 

m.fl . Här planeras för cirka 225 bostäder,blandat mellan 

fl erbostadshus och småhus samt förskola. Den planerade 

exploaterade ytan utgörs idag av delar av Gröna dalen. 

Korsängen

Söder om programområdet planeras det för Korsängen. Ett 

program har framtagits och arbete med detaljplan pågår. I 

området planeras för ca 700 bostäder. Målsättningen är att 

utveckla området till en levande stadsdel med en variaton 

av olika bostadstyper, t.ex. fl erbostadshus, radhus eller 

villor. I området kommer det även att fi nnas lokaler för 

verksamheter.

Ringvägen

Sydost om programområdet pågår byggnation av  

Ringvägen, Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl . Del 1 och Del 

2. Projektet, som vunnit laga kraft, innehåller cirka 450 

bostäder, verksamheter, förskola, ett grön-område samt 

anslutningsväg.

Ekhammarskolan

Söder om programområdet planeras det för Ekhammarskolan, 

Upplands-Bro Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9. 

Planen syftar till att möjliggöra en nyproduktion av en 

grundsärskola.

Korsängen

Programområde
Ekhammars gård

Tibbleängen

Ekhammar-
skolan
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Gröna dalen
Gröna dalen-stråket förbinder stadsdelarna Brunna, Tibble 
och centrala Kungsängen med varandra. Stråket löper i 
nord-sydlig riktning genom den öppna dalen med gräsmark. 
Sträckan är huvudsakligen trafi ksäker och korsas endast av 
en bussgata. Utmed Brunna löper det gröna stråket öster om 
bostäderna och avslutas där det viker av in mot bebyggelsen. 
Norrut fi nns därmed ingen fortsättnng ut i det omgivande 
landskapet och det fi nns inga kopplingar till andra stråk. 

Enligt Grönplanen 2008 är länken mellan Brunna och 
Kunsängen bristfällig då E18 utgör en kraftig störning och 
barriär trots att korsningen är planskild. I Kungsängen löper 
grönstråket centralt med bebyggelse på båda sidor, och 
avslutas mot skolområdet. Det fi nns kopplingar till Lillsjö- 
och Tibblestråken.

Gröna dalen är delvis bullerstörd där E18 passerar men 
har dock mestadels en kvalitet som centralt grönstråk.
Gångstråket som löper genom Gröna dalen är en mycket 
rak och öppen sträcka som, enligt Grönplanen, kan 
upplevas som enformig då en cykeltur eller promenad här 
sker längsmed en relativt enformig sträcka. I Grönplanen 
föreslås att Gröna dalen utvecklas till en stadsdelspark med 
naturkaraktär ett arbete som förnärvarande, våren 2018, 
pågår.
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Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
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Platsens lokala 
förutsättningar

Kulturmiljö
Området kring Kungsängens kyrka och Ekhammars gård har 

anor från järnåldern och medeltiden. Det är ett väl sammansatt 

område som vittnar om bygdens rika historia. Här ligger ett 

järnåldersgravfält, äldre vägsträckningar med bland annat en 

del av 1600-talets landsväg, hitfl yttade väghållningsstenar, 

den välbevarade och renoverade gården Ekhammar från 

tidigt 1800-tal samt den hitfl yttade hembygdsgården. 

Sockenkyrkan och klockstapeln har karaktär av 1700-tal. Vid 

kyrkbyn ligger områdets äldsta bebyggelse, Kungsängens 

kyrka vars äldsta delar är från 1200-talet. Syftet med gällande 

skydd är att vårda och bevara kyrkomiljöerna tillsammans 

med de kringliggande miljöerna som hembygdsgården, den 

äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet samt Ekhammars 

gårds kvarvarande miljö.

Fornlämningar i anslutning till programområdet utgörs 

av både fasta och övriga kulturhistoriska lämningar. På 

moränkullen väster om dalgången och direkt söder om 

Hjortronvägen återfi nns fasta fornlämningar i form av 

gravfält, Raä 9:1 och skålgropar, Raä 9:2. På moränkullen 

väster om kyrkogården återfi nns Raä 22:1, som är en plats 

med tradition/dansbana och klassad som övrig lämning. 

Inom kyrkogården fi nns också fl er lämningar. 

Följande kända lämningar skyddade enligt 2 kap. KML fi nns 

inom  eller i direkt anslutning til programområdet:

• Raä 95:3 som är den gamla häradsvägen öster om 

Ekhammars gård samt Raä 95:1 och Raä 95:2 som är 

vägmärken (fl yttade) invid den gamla häradsvägen. Alla 

tre är klassade som övriga lämninar.

• Raä 105:1 Hembygdsgård och Raä 105:2  Fyndsamling 

inom hembygdsgården. Samtliga är klassade som övriga 

lämningar. 

• Raä 233, som är utgrävd fyndplats för äldre mynt direkt 

norr om kyrkogården och är klassad som övrig lämning.

• Raä 14:1, som är ett minnesmärke utanför kyrkogårdens 

sydvästra hörn och är klassad som övrig lämning.

Kulturmiljöutredning
Eftersom fl era av Kungsängens kulturhistoriskt intressantaste 

miljöer kan beröras av programförslaget, och tidigare förslag 

till exploatering innebar att en del av detaljplanen hävdes 

för att bättre beakta kulturhistoriska värden i området, 

upprättades en kulturmiljöutredning inför arbetet med detta 

program. I det följande presenteras kulturmiljöutredningens 

ståndpunkter.

Område A

Skyddat område. Kyrka med kyrkogård eller område med 

lämningar som skyddas genom kulturmiljölagen. Ingen 

exploatering äger rum.

Område B

Gårdstomten till Ekhammars gård, parkmiljö. Moränkulle 

med inslag av grova ekar som aldrig varit under plog. 

Endast mindre tillägg i form av ny bebyggelse kan möjligen  

tillkomma inom detta område. Bebyggelsen bör anpassas 

till kulturhistoriskt värdefulla befi ntliga byggnader och 

stora ekar bör bevaras. Skyddsbestämmelser i detaljplan för 

byggnader. Stora ekar på lerjord utgör spår av Ekhammars 

gårds trädgård/odling och bör bevaras. Detta gäller även 

äldre del av häradsvägen öster om gården.

Område C 

Skyddszon som bör bevaras kring kyrkogård med respekt 

för upplevelse av kyrkogården och dess verksamhet. 

Utbredningen av skyddszonen är osäker och bör utredas i 

fortsatt planskede. Längs befi ntlig gång- och cykelväg mellan 

kyrkogården och Ekhammars gård bör även fortsättningsvis 

vanlig fordonstrafi k undvikas.

Område D

Skyddszon kring Ekhammars gård som bör bevaras för att 

även fortsättningsvis kunna förstå platsnamnets ursprung då 

gården varit historiskt betydelsefull. Norra delen av området 

bedöms vara möjlig att exploatera om hänsyn tas till värden 

som nämns i kuturmiljöutredningen. Ny bebyggelse behöver 

vara låg och anpassas till bebyggelsen inom Ekhammars gård 

och Kungsängens kyrka. 

Område E 

Skyddszon för öppet område mellan kyrkan, hembygdsgård, 

del av f.d. häradsväg och Ekhammars gård som bör bevaras. 

Norra delen av området bedöms vara möjlig att exploatera om 
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hänsyn tas till värden som nämns i kulturmiljöutredningen. 

Ev. ny bebyggelse behöver anpassas till bebyggelsen inom 

Ekhammars gård, Kungsängens kyrka och hembygdsgården 

avseende utformning, skala och placering. Bebyggelsen 

bör utformas i samklang med ny bebyggelse inom område 

G. Sträckan med häradsvägen öster om kyrkogården 

bör skyddas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen. 

Bebyggelsen bör avgränsas med häckar eller dylikt mot 

angränsande öppet landskapsrum.

Område F

Denna del utgörs primärt av Gröna Dalen. Inom området 

fi nns en föreslagen dagvattendamm som planeras i anslutande 

projektet på Tibbleängen. Området består idag till största 

del av öppna ytor med gång- och cykelvägar. Hela området 

ingår i kommunens övergripande arbete med att se över 

Gröna dalen och möjligheterna att utveckla denna plats till 

en stadsdelspark

Område G

Dessa områden bedöms vara möjliga att ianspråkta 

för ny bebyggelse med hänsyn till ovan redogjorda 

kulturmiljövärden. Ny bebyggelse behöver anpassas 

till den värdefulla bebyggelsen inom Ekhammars gård 

avseende utformning, skala och placering. Stor hänsyn till 

de, i kulturmiljöutredningen, utpekade träd som fi nns inom 

området ska tas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen 

för att kunna bevara vägens ursprungliga smala sektion, 

vägbank och allé.

F

C

A

E

B

D

G

A

G
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Kyrkan
De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1200-talet. 

Kyrkogården har utvidgats i omgångar under 1900-talet 

och sträcker sig idag väster om den forna dalbottnen. Endast 

en smal zon med parkmark utmed en gång- och cykelväg 

skiljer kyrkogården från Ekhammars gårds parkmiljö. På 

kyrkogården fi nns även modern bebyggelse från 1960-talet 

fram till 2000-tal med fasader i såväl vit puts som röd 

träpanel.

Kyrkan som saknar kyrktorn är relativt lågt belägen i 

terrängen. Den är framför allt synlig sedd från det öppna 

landskapsrummet öster om kyrkan/Bygdegårdsvägen, liksom 

inom kyrkogården. Kyrkan liksom klocktornet, belägen i 

västra delen av kyrkogården, är på grund av växtlighet inom 

och utanför kyrkogården knappt synlig sedd från dalgången 

i norr under växtsäsongen. Klocktornet är synligt sedd från 

det öppna landskapsrummet väster om Kyrkvägen. Sedd från 

Korsängen i söder är inte kyrkan synlig på grund av befi ntliga 

byggnader såsom förskola och hembygdsgård liksom träd.

Kungsängen kyrka och kyrkogård är skyddade enligt 4 kap. 

Kulturmiljölagen som behandlar kyrkliga kulturminnen.

Kungsängen kyrka

Bisättning

Kapell

Klockstapel
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1300-tal

Tidslinje Ekhammars gård

1400-tal 1500-tal 1600-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal 2000-tal

Ekhammar be-
står av två hem-
man tillhörande 
Clara kloster. 
Ekhammar 
fi nns omnämnd 
i handlingar från 
1370.

År 1527 är Ek-
hammar huvud-
gård för ärke-
biskopens gods 
i Bro härad. 
Gustav Vasa tar 
Ekhammar till 
arv således tas 
gården i kro-
nans händer.

Från 1630-talet 
är inte längre 
Ekhammar i 
kronans hän-
der. Lars Skytte 
bebygger 
gården med sä-
teribyggnader. 
Sätesfriheten 
upphävs 1681 
med motive-
ringen att går-
den endast är 
bebyggd som 
bondgård.

Från 1700-talet 
och framåt är 
Ekhammar ett 
vanligt skatte-
hemman.

De byggnader 
som idag 
fi nns på går-
den uppförs 
under första 
hälften av 
1800-talet, se 
ovan.

Magasin-
slänga som 
fl ankerade 
huvudbygg-
naden i norr 
brinner ner på 
1980-talet.

2006 uppförs 
en ny garage-
byggnad på 
samma plats 
där maga-
sinslängan 
tidigare stod. 

1 2

1. Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden, med sexdelad plan, 
är knuttimrad och reveterad med grov 
gul puts. Den är byggd i 1,5 våning samt 
har ett tegeltäckt sadeltak.

2. Magasinslänga
Huvudbyggnaden fl ankeras i norr av en 
magasinslänga, som i sin tidigare form  
rymde lider, loge och stall. Den befi nt-
liga byggnaden är dock nybyggd och 
används idag som garage kontor och 
bostad.

3. Trädgårdsmästarbostad
Huvudbyggnaden fl ankeras i söder av 
en fd trädgårdsmästarbostad som idag 
uthyres som bostad.

1

2

3

Ekhammars gård
Ekhammars gård är belägen på en markerad moränrygg, 

delvis omgiven av grova ekar. Läget, ovanför den lägre 

dalbottnen medför att gården delvis är tydligt framträdande 

i landskapet. 

Under medeltiden bestod Ekhammar av två hemman 

tillhörande Clara kloster. Gården fi nns omnämnd i de 

medeltida handlingarna från 1370. År 1527 var Ekhammar 

huvudgård för ärkebiskopens gods i Bro härad. Gustav Wasa 

tog Ekhammar till arv och eget och gården förblev i kronans 

händer fram till 1630-talet. Sedan 1700-talet har Ekhammar 

varit ett skattehemman med många ägare fram till dags dato. 

Dagens Ekhammars gård består av tre ljusgult putsade 

byggnader med ursprung från 1800-talet samlade kring 

ett gårdstun. Norr om gården vidtar villabebyggelse från 

1980-talet på en fortsättning av höjdryggen.
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Allén
Öster om kyrkan fi nns en gång- och cykelväg som kantas av 

en allé. Allén löper mellan kyrkan och kolonilottsområdet 

norrut mot Ekhammars gård. De gamla träden i alléerna utgör 

normalt värdträd för sällsynta och rödlistade arter.

Alléer utgör generellt biotopskyddsområden. En biotop  är 

ett väl avgränsat geografi skt område som är karaktäriserat av 

specifi ka ekologiska förutsättningar och som fysiskt gynnar 

de organismer som lever där. Inom biotopskyddsområde får 

det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Länsstyrelsen anger att det generella 

biotopsyddet gäller lövträd planterade i en enkel eller dubbel 

rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som 

tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 

Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

Naturmiljö
I kulturmiljöutredningen anges att det i dalbottnen väst och 

nordväst om gården växer inslag av grova ekar och andra 

ädellövträd vilka torde härröra från tidigt 1900-tal eftersom 

detta område förefaller använts som trädgård/trädgårdsodling 

under 1900-talet. Partier med yngre björkar fi nns här också. 

Sydväst om gården, anslutande till kyrkogården, växer ett 

större parti med ung björkskog.

Vid vidare planläggning av Ekhammars gård är det av stor 

vikt att hänsyn tas till de värdefulla träd som fi nns i området.

Allé öster om kyrkogården I området fi nns ett antal stora träd som är värda att 
bevara.

Område öster om Bygdegårdsvägen

Förhållande till gränszoner
Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av 

kolonilotter, i Väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

I vidare planläggning är det av stor vikt att hänsyn tas till den 

omgivning som angränsar programområdet. 
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Bygdegårdsvägen
I öster angränsar programområdet till Bygdegårdsvägen 

som är belagd med asfalt och som till vissa delar är i 

avsaknad av trottoar eller annan anvisad yta för fotgängare 

och cyklister. På andra sidan Bygdegårdsvägen, dvs öster 

om den, är villabebyggelse belägen. Denna är vänd från 

Bygdegårdsvägen och det fi nns således inga tillfarter eller 

entréer vända åt programområdet från detta håll. 

Området är idag försörjt med kollektivtrafi k via 

busshållplatserna Tvärvägen och Kyrkvägen, vilka är 

belägen strax intill Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. 

  

Hjortronvägen
I norr avgränsas området av Hjortronvägen som löper från 

Bygdegårdsvägen till Granhammarsvägen. Hjortronvägen 

skär alltså av Gröna dalen och härifrån matas småhusområdet 

strax öster om programområdet via Örtugsvägen.

Hjortronvägen utgörs idag av bussgata vilket är reglerat i nu 

gällande detaljplan. Möjligheten att öppna upp Hjortronvägen 

för allmän biltrafi k och omvandla den till lokalgata utreds i 

pågående detaljplaneläggning av Tibbleängen väster om 

programområdet.

Kolonilotterna
Strax söder om programområdet, norr om hembygdsgården 

och väster om Bygdegårdsvägen är ett område med 

kolonilotter beläget. De brukas idag av hembygdsföreningens 

medlemmar. 

Kolonilotter Bygdegårdsvägen sedd från norr Hjortronvägen sedd från öster
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Stråk
De uppenbara stråken i direkt anslutning till programområdet 

är Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen. Bygdegårdsvägen 

löper från söder till norr, strax öster om programområdet. 

Vägen ansluter i söder till Enköpingsvägen och ger således 

en snabb koppling ut ur Kungsängen och Upplands-Bro.

Hjortronvägen löper strax norr om programområdet, från 

öster till väster och genom Gröna dalen. Via Hjortronvägen är 

det nära koppling från programområdet till Tibble torg. Idag 

trafi keras gatan enbart av buss. Norr om programområdet 

ligger E18 som löper genom hela kommunen.

Genom Gröna dalen löper gång- och cykelvägar som 

fungerar som ett naturligt stråk för fotgängare och cyklister 

i Kungsängen.
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Väster om programområdet löper grönstråket Gröna dalen 

som breder ut sig i Kungsängen i nord-sydlig riktning, 

från Kungsängen norrut mot Brunna. Genom grönområdet 

löper ett gång- och cykelstråk som passerar strax intill 

programområdet och ansluter till befi ntlig gång- och 

cykelväg som löper in i området.
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Planering av Gröna dalen
Väster om programområdet pågår idag detaljplanering för 

Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl . Det planeras 

för cirka 225 bostäder i fl erbostadshus och småhus. Planen 

omfattar även en förskola. Planeringen sker väster om en 

gång- och cykelväg som löper genom Gröna dalen.

Detaljplanen är idag i utställningsskedet. Det närliggande 

läget kräver att planeringen för Ekhammars gård förhåller 

sig till vad som sker inom planeområdet. 

Det är av stor vikt att säkerställa en grön passage genom 

Gröna dalen och detta kommer att vara möjligt trots 

planering och utbyggnad av såväl Tibbleängen som 

Ekhammars gård. 
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Sluttning från Örtugsvägen sedd från Hjortronvägen.

Gång- och cykelväg i väst-östlig riktning mot Örtugs-
vägen från Gröna dalen.

Gröna dalen består idag till stor del av öppen gröny-
ta.

Sluttning väster om Örtugsvägen mot Gröna dalen, 
sedd från gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelväg sedd från Hjortonvägen. Gröna dalen väster om programområdet.
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Koncept
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Koncept
Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  områdettar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som Upplands-Bros framåtanda gör sig påmint genom 

dagens utvecklingen av platsen. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Anpassning till topografi 
En av de förutsättningar som ger området sin utmärkande 
karaktär är dess topografi . Som nämns i kulturutredningen 
är detta något som bör beaktas vid uppförande av ny 
bebyggelse. Bebyggelsens karaktär och utformning bör 
anpassas så att topografi n och bebyggelsen samspelar. 
Höjdskillnaderna i området betraktas som en tillgång då ett 
bevarande av dessa kan skapa intressanta bebyggelsemiljöer.
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Som kulturmiljöutredningen visar är det av vikt att bevara 

kulturmiljön som stärker platsens betydelse. Namnet Ekhammar 

antyder topografi ska skillnader på platsen då ”hammare” betyder 

moränkulle. För att bevara landskapsbilden är det av vikt att 

kommande planläggning av området anpassas efter Ekhammars 

gårds läge.

För att möjliggöra för en god miljö för befi ntliga bostäder är det 

viktigt att bebyggelsen anpassas efter de topografi ska skillnaderna. 

Detta för att de boende längs Örtugsvägen ska ha fortsatt bibehållen 

kontakt med Gröna dalen.

Från Örtugsvägen sluttar marken kraftigt mot Gröna 
dalen.

Ekhammars gård är belägen på en ”hammare” vilket 
innebär att gården är belägen på en höjd.
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Det fi nns topografi ska utmaningar i området, exempelvis 

sluttar marken på ett markant sätt nedanför Örtugsvägen 

mot Gröna dalen. Detta är något som i vidare planering bör 

bevaras och utnyttjas vid placering av bebyggelse.

De stora höjdskillnaderna mot Gröna dalen skapar goda 

förutsättningar för att uppföra ny bebyggelse i dalgången så 

att de boende längs Örtugsvägen fortfarande har bibehållen 

utsikt och kontakt med Gröna dalen. 

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
från Hjortronvägen.

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
söderifrån. 
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Ekhammars gård sedd från gång- och cykelväg norr om kyrkan
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Programområdets skiftande topografi  möjliggör för bebyggelse mot Gröna dalen 
utan att boende i befi ntlig bebyggelse förlorar sin kontakt med grönområdet.

Befi ntlig bebyggelse Ny bebyggelse 
anpassas till
höjdskillnaderna
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Anpassning till grönstruktur
Forskning visar att det är ytterst viktigt att det fi nns 
något slags grönyta av hög kvalitet inom några minuters 
gångavstånd från bostaden. Att möjliggöra för uppförande 
av bostäder intill Gröna dalen skapar förutsättningar för 
människor att bo alldeles intill ett grönområde med stora 
rekreationsmöjligheter. 
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Gröna dalen utgör idag ett centralt grönstråk genom Kungsängens 

tätort. Programområdet är beläget längsmed östra kanten av Gröna 

dalen och behöver därför beakta konsekvenserna av uppförande 

av bebyggelse på platsen. Det är viktigt att bebyggelsen uppförs 

i samklang med befi ntlig grönstruktur och att viktiga ekologiska 

element bevaras. I kulturmiljöutredningen pekas ett antal särskilt 

värdefulla ekar ut och dessutom fi nns en allé längsmed kyrkans 

östra sida, vilken innehar automatiskt biotopskydd. Det är av största 

vikt att vidare planering tar hänsyn till detta. 

Forskning visar att planering av grönstruktur i samband med 

bebyggelse får eff ekter på hälsan, t ex att de som ser grönstruktur 

från fönstret har minskad andel stress (Ståhle 2005: 74).

Vidare planering bör ta hänsyn till Gröna dalens 
öppna ytor.

Kring Ekhammars gård fi nns ett antal stora träd som 
vidare planläggning bör ta hänsyn till
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Närmiljö/Park
Det fi nns goda möjligheter att tillskapa en rekreativ miljö 
i anslutning till programområdet. Gröna dalen  utgör ett 
naturligt inslag i den direkt närliggande miljön och är 
i sitt befi ntliga skick en grönyta som har potential till att 
utvecklas i samband med utbyggnad av Ekhammars gård. 

Planprogrammet möjliggör för uppförande av bostäder 
i en del av Gröna dalens östra kantlinje. Möjligheter 
att skapa LOD-lösningar för dagvattenhantering bör 
utredas i kommande planerin genom tillskapande av en 
dagvattenbäck eller dylikt i Gröna dalen. Det är dock viktigt 
att se över oönskad lukt från en sådan anläggning. Det är av 
stor vikt att detta utreds i samand kommande planläggning.

Lokalt omhändertagande av dagvatten i Malmö
Bild: Hållbar stad

Dagvattenlösning i Täby
Bild: Täby kommun
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Säkerställ gröna passager
Det är av stor vikt att anpassa ny bebyggelse till befi ntlig 
grönstruktur. Gröna dalen med dess gröna karaktär är en 
oersättlig kvalitet i programområdet och därför bör en 
utbyggnad av området värna och förhöja dess befi ntliga 
värden. 

Att uppföra ny bebyggelse vid Ekhammars gård får inte ske 
på bekostnad av områdets befi ntliga gröna kvaliteter utan 
snarare kontrastera och förhöja dem. Det uttrycks en känsla 
av otrygghet efter mörkrets intrång i dalen och genom 
att placera bebyggelse i anslutning till grönområdet kan 
tryggheten förbättras för invånare som passerar kvällstid.

Gröna dalen kan också upphöjas till en mer parkliknande 
miljö för att hantera de dagvattenavrinning

Gångväg väster om Ekhammars gård.Gröna dalen består av stora delar öppen grönyta.

Allén längs den gamla häradsvägen, öster om Ek-
hammars gård.
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Schematisk bild över viktiga gröna stråk som bör beaktas 
vid vidare planläggning av programområdet.
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Anpassning till bebyggelse
Utbyggnad av programområdet Ekhammars gård ska ske med 

stor hänsyn och anpassning till dess befi ntliga miljöer. Det 

fi nns stora möjligtheter att tillskapa ett unikt och centrumnära 

område i lantlig miljö. 

Bebyggelsen bör vara småskalig för att inte störa områdets 

karaktär och stor hänsyn bör tas till befi ntliga strukturer, såväl 

vad gäller bebyggelse som fl öden och grönområden. 

Det är viktigt att refl ektera över vad som passar i området.
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Kulturmiljöutredningen pekar på vikten av att bebyggelse som 

uppförs inom programområdet behöver anpassas till befi ntlig 

bebyggelse. Den bebyggelse som är aktuell att ta avstamp ifrån 

är Ekhammars gård, hembygdsgården samt kyrkobyggnaderna. 

Vidare planering måste ta detta i bektning och ta beslut om vilken 

av dessa bebyggelsetyper som  är aktuell för anpassning till olika 

delar av programområdet. I området ska ny bebyggelse uppföras 

i samklang med den befi ntliga på platsen. Detta handlar om 

materialval, färg, taklutnung, höjd och så vidare. 

Ekhammars gårds huvudbyggnad i gul puts Kungsängens kyrka som stått på platsen sedan 
1200-talet
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Odling

Förskola

Brett kedjehus
80 m2 + 80 m2

Mindre villa
8 m x 10 m

Större villa
10 m x 12 m

Parhus
64 m2 + 64 m2

Smalt kedjehus
65 m2 + 65 m2

Radhus
70 m2 + 70 m2

Fritidsgård

Aktivitetspark

Äldreboende

Vad passar på platsen 
och vad får plats inom 
planområdet?
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Anpassa till närliggande bebyggelse
Vid anpassning till omgivande bebyggelse är det också 
viktigt att titta på de bebyggelsestrukturer som fi nns 
runtomkring. Kring Ekhammars gård fi nns det olika typer 
av strukturer som härstammar från olika tidsperioder. 

Ekhammars gård

Örtugsvägen 
söder om Hjortronvägen

Örtugsvägen 
norr om Hjortronvägen

HembygdsgårdenKyrkogårdsområdet
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Här är det möjligt att 
bygga om bebyggelsen 
är låg och tar hänsyn till 
kulturmiljöutredningen.

Här är det möjligt att bygga med hänsyn 
till kulturmiljöutredningen och med 
hänsyn till Ekhammrs gård avseende 
skala, utformning och placering. Mot 
öppna landskapsrum  bör bebyggelsen 
avgränsas med häckar eller dylikt. 

Infart bör inte ske via den äldre 
häradsvägen som behöver skyddas.

Här kan norra delen bebyggas om 
hänsyn tas till kulturmiljöutredningen.
Ny bebyggelse behöver anpassas 
till Ekhammars gård, Kungsängens 
kyrka och hembygdsgården gällande 
utformning, skala och placering. 
Bebyggelsen behöveer anpassas 
efter ny bebyggelse i norr och 
avgränsas med häckar eller dylikt 
mot öppet landskapsrum.

Här får bara mindre tillägg av ny 
bebyggelse tillkomma och enbart 
om det sker i anslutning till den 
befi ntliga gårdsplanen. Det fi nns 
skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan för byggnaderna här.

1

1

3
42

2

2
3

4
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Exempel på anpassning: Byggnaderna på kyrkogår-
den är uppförda i samklang men med tydliga avtryck 
från respektive tidsepok

Materialval/Detaljering
Vad gäller materialval bör ny bebyggelse anpassas efter 

befi ntlig bebyggelse i området. Kulturmiljöutredningen 

gör gällande att bebyggelsen ska anpassas efter kyrkan, 

Ekhammars gård samt hembygdsgården. Det är dock 

viktigt att specifi cera detta och att olika delar av området 

kan anspela på olika delar av den befi ntliga bebyggelsen. 

Det går att skapa bebyggelse som är i samklang med befi ntlig 
bebyggelse utan att ”härma” den. Ett exempel som kan tas 
i beaktning är hur byggnaderna på kyrkoområdet uppförts 
i tydlig harmoni i materialval, färgsättning och volym men 
ändå gjort ett tydligt avtryck från respektive tidsanda. 
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Exempelbebyggelse
I programområdet föreslås lägre bebyggelse om två 
våningar. Mot bakgrund av de rekommendationer som ges 
i kulturmiljöutredningen anses det inte vara lämpligt med 
större fl erbostadshus. 

Bebyggelsetyper som kan komma att vara aktuella är 
parhus, kedjehus och radhus. Även villlor kan komma att 
vara aktuella på platsen. 

För att visa på vikten av anpassning visas i det följande 
exempel på hur olika delar av området kan anpassas till de 
olika byggnader som idag fi nns på platsen. 
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Ekhammars gård

Fiskpigan i Trosa kommun har en intressant gårds-
struktur som kan vara intressant att arbeta vidare på 
kring Ekhammars gård
Bild: Meter Arkitektur

I Vegaområdet i Haninge planeras för bostadsbebyg-
gelse som är ritad av Södergruppen.
Bild: Kärnhem

Tullinge trädgårdsstad
Bild: Tullinge kommun

Garagelänga på Ekhammars gård är ett exempel på 
hur det går att anpassa ny bebyggelse till den befi nt-
liga som fi nns på platsen.
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Segersäng Nynäshamn
Bild: Entré i Stockholm AB

Äppelträdgården, Göteborg
Arkitekt och bild: White Arkitekter

House Karlsson, Västerås
Arkitekt och bild: Tham & Videgård Arkitekter

Lillsjöparken i Bromma
Bild: Seniorval.se

Hembygdsgården
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Radhus
Bild: Lindbacken Uppsala

Bisättningen är ett exempel på hur det är möjligt att 
anpassa ny bebyggelse efter befi ntlig men att ändå 
lämna tydligt avtryck för en tidsperiod

Förskola
Bild: Kids2Home

Kapellet är ett exempel på hur det är möjligt att an-
passa ny bebyggelse efter befi ntlig men ändå lämna 
tydligt avtryck från en tidsperiod

Kyrkan
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Bebyggelsens möte med gaturum
Upplevelsen av gaturummen i och kring programområdet är 
beroende av bebyggelsens möte med dem. Hur bebyggelsen 
placeras i förhållande till gata samt hur entrén vänds är av 
avgörande betydelse för gaturummet. 

Längs Bygdegårdsvägen rekommenderas att bebyggelsen 
placeras i direkt anslutning till gata för att skapa en högre 
grad av stadsmässighet. Detsamma gäller för Hjortronvägen. 
Det är dock möjligt att skapa en intimare miljö som vänder 
sig mot bebyggelsens motsatta sida. Denna kan utformas 
med mer privat karaktär och präglas av grönytor. 

Bebyggelsen längst i väst, mot Gröna dalen, kan dock 
vända sina entréer inåt mot en gårdsformation och således 
ha uteplats mot Gröna dalen. 

Mot Bygdegårdsvägen bör bebyggelsen placeras 
nära gatan för att skapa en stadsmässighet.
Vad passar mot Gröna dalen?

Bebyggelsens placering i 

förhållande till gaturummet 

är av stor betydelse för 

hur området kommer att 

upplevas.
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Konsekvenser
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Konsekvenser

Ekologiska konsekvenser
Ett ianspråktagande av området innebär till viss del ett 

ianspråktagande av befi ntlig grönyta. Programmet belyser 

dock vikten av hänsynstagande till befi ntlig grönstruktur och 

att anpassa utbyggnad till topografi  och viktiga grönstråk. 

Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta 

grönytorna samt underhålla och utvecka dem.

Gröna dalen, som en viktig grön koppling i Kungsängen, 

kommer fortsatt att fungera som grönt stråk. Eftersom 

området direkt väster om programområdet idag är under 

detaljplaneläggning (Tibbleängen) är det av mycket stor vikt 

att säkerställa att det fortsatt fi nns en grön passage mellan det 

området och programområdet. 

En utbyggnad kring Ekhammars gård ökar belastningen 

på Gröna dalen som avrinningsområde. Därför är det 

viktigt att det görs vidare utredningar kring den aspekten 

och att vidare planläggning även inkluderar såväl lokalt 

omhändertagande av dagvatten samt att det görs en översyn 

på dagvattenhanteringen i Gröna dalen. 

Ekonomiska konsekvenser
Planprogrammet svarar på det stora behov av 

bostadsbyggande som idag råder. Förutom bostäder ges 

arbetstillfällen och den tillväxt som idag sker i kommunen 

kan bibehållas och stärkas.  Uppförande av ny bebyggelse 

kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur 

genererar mer skatteintäkter.  Området syftar också till att 

ge en historisk koppling och ett mervärde för området. Detta 

görs för att stärka områdets attraktivitet och göra platsen mer 

inbjudande. 

Att bebygga områden i befi ntlig tätort har fördelar då det 

till hög grad redan är försett med nödvändig infrastruktur. 

Området kring Ekhammars gård är exempelvis i dagsläget 

försett med kollektivtrafi k och ett välutvecklat gatunät. 

En utbyggnad av området kräver naturligtvis investeringar 

men det centrala läget och möjligheten att bo alldeles intill 

Gröna dalen spås ge goda möjligheter för avkastning. 

Sociala konsekvenser
I Stockholmsregionen behövs det byggas bostäder vilket 

programmet möjliggör för att tillskapa. Exploateringsgraden 

föreslås dock vara relativt låg i områden, vilket får följden 

att färre bostäder kan uppföras men däremot kan en sådan 

utbyggnad medföra goda sociala och estetiska värden samt 

möjliggöra för en god och grön utemiljö. 

Idag kan Gröna dalen uppfattas som en mental barriär 

vid mörkrets intrång. Uppförande av bebyggelse intill 

grönområdet kan bidra till mänsklig närvaro och ”eyes on the 

street” vilket kan skänka en högre grad av trygghet i området. 

Detta kan vara en fördel inte minst för kvinnor då statistik 

visat att kvinnor i högre utsträckning tenderar att ändra sitt 

rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. Att på 

så sätt tillgängliggöra gröna dalen kan således bidra till att 

uppfylla det jämställdhetspolitiska målet.

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder 

och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det också positivt att 

öka tryggheten i Gröna dalen.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 

naturen med fl era större städer på lagom avstånd. 

Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 

två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 

framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 

allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 

Här fi nns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som 

erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 

åldrar.
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Bakgrund till programarbetet 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 24 september 2014 § 46 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplaneprogram för Ekhammars gård.  Fastighetsägaren för Ekhammars gård önskar 
förtäta området kring gården med tillkommande bostäder. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, med fokus på hur planområdets 
värdefulla kulturmiljö ska tas omhand. 

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den anledningen passa bra för exploatering. 
Samtidigt måste en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Programmet lägger 
därför stor vikt vid frågan om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader som 
omkringliggande miljö. 

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens roll som rekreativ plats i Kungsängen och 
hur gång- och cykelvägar i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor potential att 
jämna ut dagvattenflöden som idag belastar Gröna dalen och arbetet med Gröna dalen på strategisk 
nivå kommer även i det fortsatta arbetet med Ekhammars gård synkroniseras.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 2016-11-16 § 153 att sända ut förslag till detaljplaneprogram för 
Ekhammars gård på samråd. 

Förslaget var under tiden 2016-12-20 till 2017-02-14 utsänt för samråd och skickades till berörda 
fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var programförslaget 
utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/ekhammarsgard). Den 19 januari 2017 hade kommunen samrådsmöte i form av öppet hus i 
Hembygdsgården i Kungsängen. Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 2016-12-17 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2016-12-20. 

Öppet hus hölls den19 januari 2017. Cirka 50 personer deltog. En sammanställning av materialet från 
mötet har tagits fram där en text och bild beskriver mötets upplägg samt vilket material som mötet 
resulterade i.   

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till program har 30 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 4 
yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden i detta skede av planarbetet behandlas på samma 
sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden. För att säkerställa att ingen förlorar sin rätt att 
överklaga måste yttrandet i det fortsatta arbetet med detaljplanen inkomma inom angivna datum. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län…………………………………………….inkom 2017-02-14 

2 Lantmäterimyndigheten…………………………………………………….inkom 2017-02-10 

3             Trafikverket, region Stockholm…………………………………………….inkom 2017-02-10 

4             Skogsstyrelsen………………………………………………………………inkom 2017-02-08 

5             Försvarsmakten……………………………………………………………..inkom 2017-02-01 

6             Polismyndigheten…………………………………………………………...inkom 2016-12-20 
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Kommunala nämnder 

7 Tekniska nämnden………………………………………………….............inkom 2017-03-06 

8              Kultur- och fritidsnämnden………………………………………………...inkom 2017-03-02 

9              Utbildningsnämnden……………………………………………………….inkom 2017-01-31 

10            Bygg- och Miljönämnden………………………………………………….inkom 2017-04-05 

Fastighetsägare m.fl 

11            Fastighetsägare 1 och Fastighetsägare 2…………………….……………..inkom 2017-02-01 

12            Fastighetsägare 3, Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5…..…………...inkom 2017-02-13 

13            Fastighetsägare 6…………………………………………………………...inkom 2017-01-07 

14            Fastighetsägare 7 och Fastighetsägare 8…………………………………...inkom 2017-02-13 

15            Fastighetsägare 9 och Fastighetsägare 10..………………………………...inkom 2017-02-08 

16            Fastighetsägare 11 och Fastighetsägare 12..…...…………………………..inkom 2017-02-14 

17           Fastighetsägare 13 och Fastighetsägare 14…………………………………inkom 2017-02-13 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda………………………………………………………..inkom 2017-01-17 

19           Eon Elnät Stockholm……………………………………………………….inkom 2017-02-10 

20           E.ON Värme Sverige AB…………………………………………………..inkom 2017-01-05    

21           Norrvatten…………………………………………………………………..inkom 2017-02-13 

22           Skanova……………………………………………………………………..inkom 2017-01-09 

23           Stockholms läns museum…………………………………………………...inkom 2017-01-11 

24           Svenska Kraftnät……………………………………………………………inkom 2017-02-09 

25           Svenska kyrkan……………………………………………………………..inkom 2017-03-02 

26           Trafikförvaltningen…………………………………………………………inkom 2017-02-13 

                                           

Övriga (ej sakägare) 

27           Privatperson 1……..………………………………………………………..inkom 2017-02-10 

28      Privatperson 2………………………………………………………………inkom 2017-02-06 

29 Namninsamling, 28 underskrifter…………………………………………..inkom 2017-02-14 

30           Privatperson 3, HSO…………………………………………………...…...inkom 2017-02-03 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till program för Ekhammars gård. Synpunkter som 
inte innebär särskilda överväganden med avseende på förslagets utformning eller innehåll, 
kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den 
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas 
från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens 
kommentarer. 

 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län                                                                inkom 2017-02-14 

1.1 Länsstyrelsen ställer sig sammantaget positiv till en förtätning av Kungsängens tätort i sitt 
yttrande som inkom till kommunen 2017-02-14. Förslaget till program är dock inne i ett tidigt 
skede, och utifrån aktuellt underlag kan Länsstyrelsen inte ta ställning till om det kan finnas skäl 
att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplaner inom programområdet med stöd av de 
statliga ingripandegrunderna i 11 kap. 11 § PBL. 

1.2 Det är troligen Mälaren-Görväln som är berörd recipient för planområdet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att miljökvalitetsnormerna är bindande för kommuner och myndigheter. 
Miljökvalitetsnormerna innebär ett skarpt ickeförsämringskrav. Kommuner är skyldiga att 
utföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten vid dålig och otillfredsställande status för att 
följa miljökvalitetsnormerna i en berörd vattenförekomst. Lokalt omhändertaget dagvatten ska 
därför renas innan det släpps vidare till recipient om vattnet är förorenat. Eftersom 
dagvattenutsläppen från programområdet påverkar ett av länets absolut viktigaste 
vattenområden, Mälaren, är det angeläget att påverkan på MKN och recipientens vattenkvalitet 
belyses i programmet. Av programmet och kommande planhandlingar bör det också framgå 
vilken eller vilka vattenförekomster enligt vattendirektivet som berörs och statusen på dessa. 
Under rubriken Dagvatten i programförslaget nämns en dagvattenutredning som gjordes för 
detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:470 (Bjerking, 2016-03-10) och att ett förslag finns till 
en dagvattendamm utanför planområdet. Kommunen kan med fördel förtydliga om det är ny 
damm som ska anläggas eller om det är samma damm som tidigare. 

1.3     Ett mindre område i programområdets västra del visas i Länsstyrelsens 
”lågpunktskartering skyfall större ytor” som en yta som vid ett kraftigt regn kan 
bli vattenfyllt. Viktigt att notera är att detta i första hand är en topografisk analys 
som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan idag inbyggda 
åtgärder som finns i landskapet, t.ex. vägtrummor, kulvertar etc. för att styra 
vattenflödena åt ett visst håll. 

1.4     Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jorden i området till stor del av 
lera. Planområdet ligger, enligt Statens geotekniska institut (SGI), inom inventerat 
område med risk för ras och skred. Större delen av planområdet ligger inom 
stabilitetszon ett och byggnation inom sådant område ska ske efter noga beräkningar.  
 

1.5     Området är särskilt känsligt på grund av dess höga kulturmiljövärden. Kommunen 
har på ett ambitiöst sätt utrett och analyserat områdets kulturhistoriska värden och 
hur man kan gå vidare med en utveckling. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 
de slutsatser som anförs och inriktningen på det fortsatta arbetet. 

1.6    Inom eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet (område G i Kulturmijöutredning) finns en 
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vägbank, RAÄ-nr Kungsängen 95:3 och två vägstenar, RAÄ-nr Kungsängen 95:1 och 95:2. I 
fornlämningsregistret är lämningarna klassade som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Länsstyrelsen gör bedömningen med stöd av den nya 
Kulturmiljölagen som trädde i kraft 2014-01-01 att det är fornlämningar. 
Länsstyrelsen bedömer att det är sannolikt att det finns fornlämningar, som inte är 
kända inom området. Det kommer därför att krävas en arkeologisk utredning inför 
det fortsatta planarbetet för att fastslå om oregistrerade fornlämningar finns. 
Utgångsläget i planarbetet bör vara att bevara fornlämningar. 
 

1.7     I områdets norra del finns ett område som är utpekat som en skyddsvärd trädmiljö 
enligt Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd. I trädmiljön finns ett 
utpekat jätteträd i form av en ek samt flertalet efterträdare till detta träd. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att hänsyn behöver tas till grova 
ekar och andra ädellövträd samt att den gröna passagen säkerställs mellan aktuellt 
område och området direkt väster om den. 

1.8     Planområdet ligger inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget 
Ekhammar-Kyrkbyn. Åtgärder får inte utföras inom markavvattningsföretaget 
som påverkar syftet med företaget. I samband med att området planläggs för 
bebyggelse kan det vara lämpligt att utreda om markavvattningsföretaget 
fortfarande är aktivt samt om syftet med företaget kvarstår. 
Om markanvändningen förändras kraftigt i hela eller delar av båtnadsområdet kan 
en omprövning/upphävning av hela eller delar markavvattningsföretaget ske. 
 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning kommer även i det fortsatta arbetet med framtagande av en 
detaljplan för Ekhammars gård ha en tät dialog med Länsstyrelsen gällande den inriktning 
som detaljplanen tar.  

1.2 Kommunen har för avsikt att låta ta fram en dagvattenutredning i detaljplaneskedet för att 
utreda eventuell påverkan på recipient och säkerställa att miljökvalitetsnormen inte 
försämras. Kommunen har för avsikt att i direkt anslutning till programområdet anlägga en 
större dagvattendamm.  

1.3 Se kommentar 1.2 

1.4 En geoteknisk utredning kommer tas fram i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa 
att marken är lämplig att bebygga och för att belysa eventuella geotekniska utmaningar som 
är viktiga att ha kännedom om redan från tidigt skede. 

1.5 Kommunens planavdelning noterar detta och kommer även i det fortsatta arbetet med en 
detaljplan ha en ambitiös inriktning för hur ett förslag till detaljplan ska utformas med hänsyn 
till kulturmiljön i området.  

1.6 Planavdelningen kommer säkerställa att en arkeologisk utredning tas fram för området redan 
i det inledande skedet för detaljplanen så att dessa aspekter blir grundläggande för det 
framtida detaljplanearbetet samt utformningen av planen. 

1.7 Kommunens fortsatta arbete kommer även i det fortsatta planarbete ha inställningen att flera 
av de träd som står på platsen idag behöver skyddas. 

1.8 Planavdelningen noterar detta och tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. 

2  Lantmäteriet                                                                                    inkom 2017-02-10  

2.1 Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter att framföra på materialet.  
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Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

3 Trafikverket                                                                                      inkom 2017-02-10  

3.1 Programmet är övergripande till sin karaktär, med fokus på anpassning till den känsliga 
kulturmiljön. Programmet redovisar inte tänkt omfattning på exploatering varför Trafikverket 
inte kan ta ställning till möjlig trafikpåverkan. Till kommande skede bör en trafikutredning tas 
fram som omfattar alla trafikantgrupper. I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

Kommentar 

3.1 I det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer kommunens planavdelning se över de olika 
trafikanternas situation. 

 

4      Skogsstyrelsen                                                                                    inkom 2017-02-08 

4.1  Skogsstyrelsen har inga synpunkter. 

Kommentar 

4.1     Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

5     Försvarsmakten                                                                                     inkom 2017-02-10  

5.1     Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
Det är framförallt tillkommande av nya höga objekt som kan påverka riksintresset för 
totalförsvarets militära del. Aktuellt planprogram redogör dock inte för totalhöjder på 
nytillkommande bebyggelse. 
Planområdet är beläget inom tättbebyggt område och om kommande detaljplaner, efter beslutat 
planprogram, föreslår byggnadshöjder vars totalhöjd överstiger 45 meter ska Försvarsmakten 
remitteras dessa. 

Kommentar 

5.1     Det finns inga intentioner att bebygga planområdet med höga byggnader och noterar svar på 
remissen. 

 

6     Polismyndigheten                                                                                     inkom 2016-12-20  

6.1     LPO Järfälla har tagit det av förslaget och har inget att invända. 
Vi hänvisar till Bo Trygg 05. 

 
Kommentar 

6.1    Kommunens planavdelning noterar svar på remissen. 

 

Kommunala nämnder 

7 Utbildningsnämnden                                                                           inkom 2017-01-31 

7.1 Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot detaljplaneprogram för Ekhammars gård    
i detta skede. I planprogrammet hänvisas till Ekhammarskolan, Upplands-Brogymnasiet och 
Klockarängens förskola, dessa enheter är idag nyttjade till fullo och i hela Kungsängen förväntas 
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barn och elevantal öka. När arbetet med detaljplanen fortskrider önskar Utbildningskontoret att 
delta för att bedöma behov av förskole- och skolplatser för de barn och elever som kommer bo 
kring Ekhammars gård.                                                  

Kommentar 

7.1 Kommunens planavdelning noterar problematiken gällande behovet av platser för förskola 
och skola och kommer involvera Utbildningskontoret i det framtida arbetet med en detaljplan. 
Området är dock relativt begränsat till ytan och området bedöms initialt som för liten för att 
kunna uppföra en förskola som följer kommunens standard, ”Ramprogram för 
Utbildningskontorets verksamhetslokaler”, om ytor inomhus och utomhus på ett ekonomiskt 
hållbart sätt.  

 

8 Kultur- och fritidsnämnden                                                                 inkom 2017-03-02 

8.1 Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot att det föreslagna området bebyggs under 
förutsättning att slutsatserna som dras i den kulturmiljöutredning som tagits fram för området 
följs. Kontoret vill också understryka vikten av en övergripande planering för Gröna dalen, 
avseende siktlinjer, landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden samt områdets karaktär av ”fri 
yta för motion och naturupplevelser” samordnas. Kulturmiljöutredningen visar på områdets 
känsliga kulturmiljövärden. Ekhammars gård har anor från 1300-talet och gravfältet på motsatta 
sidan, mot Tibble (Tibbleängen) visar att området varit bebott ännu längre. Gårdsmiljön, 
placerad på en höjd (hammare), är beväxt med gamla ekar. En allé ger ytterligare upplevelsen 
av historisk mark med vacker natur (om än idag beväxt med sly och buskage).  
Kultur- och fritidskontoret anser att kulturmiljöutredningens kommentarer och slutsatser bör 
följas vid planeringen av bebyggelse i området, samt att tillgängligheten och möjligheten till 
friluftsliv i området inte hindras. 
Planprogrammet har tagits fram med kulturmiljöutredningen slutsatser som grund. Med 
planprogrammet som underlag kan frågorna om kulturmiljö, grönstruktur och områdets 
topografi, lyftas in i detaljplanearbetet, för att skapa en god och hållbar exploatering som tar 
särskild hänsyn till platsens känslighet. 
Med tanke på att planprocesser pågår även för Tibbleängen och Rankhus föreslås att ett 
helhetsgrepp tas för Gröna dalen, för att överväga lämplig framtida utveckling med hänsyn till 
kulturmiljö, landskapsbild, rekreation mm. 
 

8.2     Barnperspektiv  
          Planförslaget kan bidra till en god uppväxtmiljö för barn och unga i kommunen. 
 
Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning delar Kultur- och fritidsnämndens inställning att ett framtida 
planarbete för området ska ha sin grund i den kulturmiljöutredning som tagits fram för 
området. Inom kommunens Samhällsbyggnadskontor pågår för närvarande ett arbete med att 
beskriva ett gemensamt förhållningssätt till hela Gröna dalen och hur denna viktiga plats kan 
utvecklas och förstärkas. Till exempel genom att skapa en trygg och tillgänglig stadsdelspark 
som också innehåller dagvattenlösningar. 

8.2 Kommunens planavdelning delar åsikten. 

 

9 Tekniska nämnden                                                                           inkom 2017-03-06 

9.1 Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Ekhammars gård och ställer sig i stort positiv 
till förslaget till detaljplaneprogram. Kommunens tekniska avdelning ser fram emot det fortsatta 
arbetet med framtagande av detaljplan för planområdet. 
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9.2 Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd både inom 
planområdet samt på anslutande vägar som Hjortronvägen och Bygdegårdsvägen. Tekniska 
nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se över trafiksituationen för 
samtliga trafikslag som oskyddade trafikanter, biltrafik, tunga fordon och kollektivtrafik. Det 
måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt även alla korsningspunkter 
som kommer påverkas av den ökade trafikmängden. I trafikutredningen ska även nya in-
/utfarter till planområdet utredas. Det måste även göras en bullerutredning för planområdet och 
omgivande bebyggelse med avseende på nuvarande trafiksituation samt tillkommande vid en 
eventuell utbyggnad av planområdet. Tekniska nämnden anser även att det är viktigt att se över 
gång- och cykelbanan längs med Bygdegårdsvägen samt korsningspunkter för oskyddade 
trafikanter. 

9.3 Tekniska nämnden vill tydliggöra att grönplanen har ett åtgärdsförslag gällande Gröna dalen, i 
det området som rör Ekhammars gård och Tibbleängen. Grönplanen föreslår en stadsdelspark 
där med öppen dagvattenlösning. Byggs Ekhammars gård försvinner så pass stor areal att 
klassificeringen stadsdelspark känns orimlig då det krävs ca 5 ha för att uppnå en sådan. I 
nuvarande plan är det yta kvar för en närpark. Gestaltningsmässigt kan en tilltalande närpark 
anläggas istället men då avviker man från Grönplanen. 

9.4 Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur 
avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande 
avfallshantering för att uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och 
hämtningspersonal. Genom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också 
tillgängligheten för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser 
inbjuder till att avfallet hanteras på rätt sätt. Tekniska nämnden vill att hänsyn tas i planen för 
var närmsta återvinningsstation är placerad och avståndet till denna. 

9.5 Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till 
kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. Dagens 
situation i Gröna dalen och i direkt anslutning till planområdet har stora 
dagvattenhanteringsproblem samt översvämningsproblematik. Detta innebär höga krav på 
dagvattenhanteringen inom planområdet samt att det måste göras en dagvattenutredning i 
kommande skede av planprocessen. 

9.6 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 
tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en 
effekt av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska 
anläggningar, exempelvis LED-belysning. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 

9.2 Se tidigare kommentar 3.1. 

9.3 I det reviderade planförslaget till Tibbleängen har den dagvattendamm som nämns planerats 
in och ett markområde är reserverat i plankartan för Tibbleängen för detta ändamål. Även i 
ett framtida detaljplanearbete med Ekhammars gård kommer arbetet med Gröna dalen vara 
en process som löper parallellt. Genom att arbeta med dessa två projekt parallellt skapar det 
bättre förutsättningar för att säkerställa att siktlinjer, passager och ytor kommer att bevaras 
och värnas om. 

9.4 En dialog med kommunens avfallsenhet kommer ligga till grund för framtida avfallshantering 
inom området.  

9.5 Intentionen är att koppla på de nya bostäderna till kommunens befintliga vatten- och 
avloppsnät under förutsättning att kapacitet finns. Krav om att ta fram en dagvattenutredning 
kommer ställas i det framtida planarbetet i vilket kommunens VA-avdelning kommer vara 
involverad. 
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9.6 Kommunens planavdelning noterar önskemålet. 

 

10 Bygg- och miljönämnden                                                                 inkom 2017-04-05 

10.1 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att område 4 och 2 som föreslås i programhandlingar 
kan ses som möjliga utvecklingsområden för bebyggelse med till exempel mindre radhuslängor 
anpassade till kulturmiljön. 
Område 1 och 3 bedöms ligga för tätt och där kan endast mindre kompletterande bebyggelse 
tillkomma genom enstaka enbostadshus anpassade till kulturmiljön. 

10.2 Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskydds perspektiv. 
           Miljöavdelningen ser positivt på att en kulturmiljöutredning, ”Kulturmiljöutredning 

Ekhammar” Sweco 2016-06-14, är framtagen som underlag till planprogram för Ekhammars 
gård. I utredningen föreslås riktlinjer för kommande bebyggelse inom Ekhammars gård och 
angränsande områden, sidan 22-23. Ett angränsande område som finns med är Område F enligt 
Kulturmiljöutredningen, (Sweco 2016) som överensstämmer med detaljplaneområde för 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801. Avdelningen anser att det är av stor vikt och i enlighet 
med bygg- och miljönämndens yttrande 2016-09-22, § 81, att dessa riktlinjer beaktas i fortsatta 
arbetet med planering av angränsande områden till Ekhammars gård. 

Kommentar 

10.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet och kommer ta med synpunkterna det i det 
fortsatta planarbetet.  

10.2 Kommunens planavdelning noterar miljöavdelningens ställningstaganden beträffande 
utformning och hänsyn till kulturmiljöutredningen. 

 

 

 Fastighetsägare 

11 Fastighetsägare 1 och Fastighetsägare 2                                           inkom 2017-02-01 

Fastighet xxxx 

11.1   Med hänvisning till Öppet Hus i Hembygdsgården den 19 Januari 2017, vill vi framföra följande 
synpunkter. 
Vårt intresse är i första hand område G väster om Örtugsvägen mot Gröna Dalen. Vi konstaterar 
att om man sammantar Tibbleängen och Ekhammars Gård blir det inte mycket kvar av det man 
nu kallar Gröna Dalen med grönområde i södra delen. 
Enligt Länsstyrelsen är stora gamla grova ekar rödlistade och i behov av skydd. Vi understryker 
Kulturutredningens påpekande att ekarna inom området skall bevaras. 
 

11.2   När det gäller byggnation av hus lämpar sig mindre 1-plans villor 8x10 meter med garage. Detta 
med hänsyn till topografin och anpassning till natur. 
Som fastighetsägare till xxxx intill gång/cykelvägen mellan Ekhammars Gård och 
Örtugsvägen kan man konstatera att något fel måste ha skett när man styckade. 
Vi har 2,12 meter mellan husgaveln och asfalten på gångvägen. Vad vi känner till skall det vara 
4,5 meter mellan hus och tomtgräns. Detta är bara en upplysning ifall gångvägen skulle tas bort. 
Då har vi ett önskemål om att få diskutera en justering av vår tomtareal. 

 

Kommentar 

11.1 Gröna dalen har en central roll i planläggning av områden som ligger i anslutning till den, så 
även det här området. Hur och vart byggnader kan placeras är en central fråga för att 
säkerställa att siktlinjer och rörelsestråk säkras i Gröna dalen. I det framtida planarbetet med 
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Ekhammars gård kommer dessa frågor vara centrala även i detta arbete. Även förslaget till för 
Tibbleängen har reviderats sedan programmet för Ekhammars gård var ute för samråd. Se även 
tidigare kommentar 8.1. 

11.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
 

12 Fastighetsägare 3, Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5            inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx och fastighet xxxx  

12.1 Vi på adresserna xxxx och xxxx kämpade som remissinstans redan 1979/1980 för att bevara de 
kulturhistoriska värdena kring Kulturtriangeln och fortsätter givetvis denna viktiga kamp. 
Kulturmiljöutredningen är en positiv läsning, som borde få kommunen att inse att denna 
värdefulla kulturmiljö måste bevaras. Viktigt att samma regler gäller för alla intressenter, som 
gränsar till Bygdegårdsvägen, t ex vi på Tvärvägen. Höjdskillnaden mellan tomterna på 
Tvärvägen och eventuell ny bebyggelse vid Ekhammars gård är ca 4-5 m, vilket noga måste 
beaktas för att inte förstöra vyerna kring Kulturtriangeln.  

Viktigt att bevara denna kulturhistoriska miljö för alla medborgare i Upplands-Bro kommun, 
där redan idag firas spelmansstämma, midsommarfest, marknader mm. Varför inte utöka 
området ytterligare med park samt gamla stugor och bodar för att kunna underlätta för 
föreningslivet att anordna framtida evenemang på detta för kommunen så viktiga kulturcentrum. 

 

12.2 Trafiken på Bygdegårdsvägen är i dagsläget både tät och har för hög hastighet, trots 40 km 
skyltning. Med eventuellt nya bostäder kommer trafiken förtätas ytterligare samt orsaka buller. 
Borde också vara självklart att både trottoar och cykelbana längs Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

12.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

12.2 Ett projekt pågår inom kommunen för att se över trafiksituationen och utformningen av 
Bygdegårdsvägen. Utformningen av en väg är ofta en bidragande faktor till vilken hastighet 
som hålls på vägsträckan. Se även kommentar 9.2. 

 

13 Fastighetsägare 6                                                                                   inkom 2017-01-07 

Fastighet xxxx 

13.1   Skriver med anledning av information som mottagits av Er angående, Vi planerar bostäder kring 
Ekhammars gård. Utifrån vårt perspektiv på vår adress kommer vi att påverkas om 
byggplanerna blir verklighet. I det korta perspektivet av buller, damm och tyngre trafik som är 
kopplat till de planerade byggnationerna. I det längre perspektivet beroende på höjden och 
tätheten av byggnaderna kommer vyn mot fältet och kyrkan att delvis eller helt att försvinna för 
vår del. Utöver detta är det möjligt att de planerade byggnaderna kommer att ge skugga över vår 
tomt på eftermiddagen under sommarhalvåret. Det är också oklart hur det kommer att bli med 
framtida utfart från området vilket också kan komma att påverka oss. Tyvärr så har jag svårt att 
se något positivt med detta projekt utan ser det som en potentiell försämring för oss. Utöver 
detta om man vill värna om den värdefulla kulturmiljön borde det bästa alternativet vara att inte 
bygga alls. 

Kommentar 

13.1 Eftersom programhandlingarna inte är på samma detaljnivå som planhandlingar är det svårt 
för kommunens planavdelning att ta ställning till hur planeringen på platsen kommer att 
påverka de omkringliggande fastigheterna i nuläget. Under detaljplaneringen kommer 
kommunen arbeta med de tre inriktningarna topografi, grönstruktur samt bebyggelse. Under 
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detaljplanearbetet kommer ytterligare två tillfällen ges, under samråd samt granskning, att 
lämna synpunkter för påverkan av det förslag som vid angivna tillfällen presenteras.  

 

14 Fastighetsägare 7 och Fastighetsägare 8                                     inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx  

14.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, liksom i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs ”kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet brytes sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd av träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I planprogrammet sägs att bostäderna skall byggas ända 
fram till Bygdegårdsvägen för att ge området en mer ”stadslik karaktär” och därmed komma till 
rätta med de frekventa hastighetsöverträdelserna. Denna tanke går stick i stäv mot sagda önskan 
att behålla karaktären av grönskande och lugnt område. Dessutom kräver vi som bor öster om 
Bygdegårdsvägen att samma avståndskrav (minst 12 meter från vägen) som gäller för 
byggnation på östra sidan av vägen, skall gälla även för byggnation på den västra sidan. Vi 
motsätter oss också högre hus än ett plan. Längs Bygdegårdsvägen saknas dessutom en mycket 
efterfrågad trottoar och cykelbana, ett behov som snarast borde tillgodoses, och som kräver 
utrymme. Vi utgår från att Häradsvägen bibehålles och kan användas som promenadstråk. I 
övrigt har vi inga invändningar mot planprogrammet. 

Kommentar 

14.1 Se kommentar 1.5 samt 9.2. Kommunens planavdelning noterar ställningstagandena i övrigt.  

 

15 Fastighetsägare 9 och Fastighetsägare 10                                               inkom 2017-02-08 

Fastighet xxxx  

 
15.1 Gröna dalen är mycket viktig för alla boende i Kungsängen. Den används för bl.a. motion, 

promenader, rastning av hundar mm. Enligt byggförslagen, Tibbleängen och Ekhammars gård,  
skall nu hela området söder om Hjortronvägen bebyggas med höghus. Kvar blir endast, i bästa 
fall, en G/C-väg genom höghusområdet. Detta samtidigt som kommunen anser att Gröna dalen 
är mycket viktigt som ett grönt stråk. Det går inte ihop. En stor del av det aktuella planområdet 
är ju dessutom avsatt som parkmark i kommunens grönplan och skall utvecklas som 
parkområde, inte bebyggas. 
Som boende utmed Hjortronvägen är vi redan idag tyvärr väldigt bullerstörda från trafiken på 
Bygdegårdsvägen samt av både buller och vibrationer från busstrafiken på Hjortronvägen. Ett 
öppnande av Hjortronvägen för allmän trafik för att serva de nya områdena skulle innebära en 
väldigt stor ökning av buller och vibrationer för oss. I dag trafikeras Hjortronvägen av 180 
fordon (bussar). En öppning skulle enligt planen för Tibbleängen innebära 1800 
fordonspassager/dygn och enligt en äldre plan för Tibble torg 3000 passager/dygn. 

- 1800 passager/dygn = ökning med 900% 
- 3000 passager/dygn = ökning med 1500% 

Och dessa fordon leds rakt in ett ett villaområde som t.o.m. saknar trottoarer på många ställen. 
Tyvärr är bullerutredningen för Tibbleängen både kortfattad och full av fel. 
Men äldre bullerutredningar kan ge en mycket bra vägledning: t.ex. den för Tibble äldreboende 
och den för Korsängen. 
Med den trafikmängd som Hjortronvägen förväntas få uppfylls: 

- Ekvivalentnivån 55 dbA vid fasad uppnås 15-16m från vägmitt. 
- Maxnivån 70 dBA klaras endast på gårdssidor. På vägsidor överskrids maxnivån om inte 

   bullerskärmar sätts upp alternativt behövs hela 35m från vägmitt. 



12(18) 

 

 

Detaljplaneprogram för Ekhammars gård  Samrådsredogörelse del 1 

- Maxnivån längs Hjortronvägen blir 75 dBA 
Vi har ingen gårdssida. Vårt hus ligger bara ett fåtal meter från Hjortronvägen. Både vår 
trädgård/uteplats och våra sovrum vetter ut mot Gröna dalen/Hjortronvägen. 

Slutsats: det behövs bullersänkande åtgärder för att vi boende längs Hjortronvägen inte skall 
utsättas för högre buller än godkänt. Troligtvis behövs bullerplank samt tyst asfalt mm. 

Vid val av underhållsåtgärder och förändringar av infrastruktur ska man ta till vara 
möjligheterna att bidra till minskade buller- och/eller vibrationsnivåer. Förekomst av flera 
bullerkällor samt förekomst av buller och vibrationer samtidigt Bullerstörningen påverkas om 
man utsätts för flera bullerkällor samtidigt. Detta ska beaktas. Riktvärdena för buller inomhus 
gäller under förutsättning att vibrationerna i byggnader inom området underskrider 0,4 mm/s 
(vägt RMS-värde). Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Kommentar 

15.1 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

16 Fastighetsägare  11 och Fastighetsägare 12                                          inkom 2017-02-14 

Fastighet xxxx 

16.1 I planprogrammet och i kulturmiljöutredningen, och i tidigare ställningstaganden, framhålles 
betydelsen av områdets, dvs kulturtriangeln Ekhammars gård- kyrkan- hembygdsgårdens 
kulturhistoriska värde. Det sägs också att området skall behålla karaktären av grönska och lugn. 
Att placera bostäder inom detta område skulle innebära att områdets enhetlighet bryts sönder. 
Ett mycket bättre alternativ skulle vara att plantera ett glest bestånd med träd, och se till att 
området får en parkliknande karaktär. I Planprogram Ekhammars gård nämns ”Gröna dalen” 67 
gånger vilket ger ett intryck av en ”grön oas” men genomförs båda projekten Tibbleängen och 
Programområde Ekhammars gård då finns inget kvar av Gröna dalen söder om bussgatan. 
Områden är då hopbyggda. 

16.2 Planprogrammet Ekhammars gård är framtaget i första hand för att få maximal ekonomisk 
vinning för ägare av marken, genom att klämma in så många hus som möjligt i en känslig 
kulturmiljö och kalla det för att ”skapa en stadsmässighet” genom att längs Bygdegårdsvägen 
placera byggnader i direkt anslutning till gatan. (se sid 61 i Planprogram för Ekhammars gård) 
Befintlig bebyggelse i området är småhus typ fristående villor och absolut ingen stadsmässig 
miljö. 

16.3 Dessutom kräver vi som bor på östra sidan om Bygdegårdsvägen att samma avstånd minst 12 
meter från Bygdegårdsvägen som gäller för byggnation på östra sidan av vägen, också skall 
gälla för eventuell bebyggelse på den västra sidan. Höjdskillnader på upp till 5 meter mellan 
Bygdegårdsvägen östra sida och den västra sida, innebär att byggnader högre än en våning 
kommer att skugga befintliga byggnader och tomter på östra sida av Bygdegårdsvägen på 
eftermiddagen. 

16.4 Trots att Planprogram Ekhammars gård är ett 70 sidigt dokument har man helt valt att inte ta 
med hur man löser in och utfart till området.  Däremot bör Bygdegårdsvägen snarast möjligt få 
gång och cykelbana för att trygga barns skolväg.  

 

Kommentar 

16.1 Se kommentar 1.5 samt 11.1.  

16.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna. 
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16.3 Planavdelningen noterar synpunkterna. I det framtida planarbetet kommer ett mer omfattande 
underlag tas fram för att undersöka hur området skulle kunna utvecklas samt vilken påverkan 
den planerade bebyggelsen kan få på befintliga bostäder. 

16.4 Se kommentar 9.2. 

 

17 Fastighetsägare 13 och Fastighetsägare 14                                               inkom 2017-02-13 

Fastighet xxxx  

17.1 Trevligt med öppet hus där kommunen bjuder in alla för att tycka till innan förslag tas fram så         
att alla synpunkter beaktas i ett framtagande av ny detaljplan. Vi är inte emot en byggnation i 
området men vi är väldigt oroliga för att kommunen inte tar sitt ansvar för sitt byggande med 
hänsyn till det värdefulla grönområdet gröna dalen och det kulturhistoriska arvet som den här 
delen av Kungsängen utgör. Det här området är omnämnt under väldigt lång tid och i många 
sammanhang som Kungsängens kulturtriangel med klocktornet, hembygdsgården och 
Ekhammars gård. I kommunens underlagsmaterial har kulturtriangeln delats upp i 4 områden i 
syfte att ha olika typer av byggnation och anpassning. Det är helt orimligt då hela det tänkta 
området utgör ett enda område i den kulturhistoriska miljön. Alla hus ska vara låga för att passa 
in i nämnda kulturhistoriska miljö. Vi hoppas att kommunen inte bara använder vackra ord i 
materialet för att missleda oss invånare utan också i praktiken tänker bygga kulturhistoriskt med 
tidstypiska hus i utförande, form och placering. Detta med timmerhus som påminner om 
hembygdsgården och putshus som påminner om Ekhammars gård med tidstypiska detaljer som 
till exempel spröjsade fönster, snickarglädje och förlängd takfot. Vi opponerar oss starkt till att 
det ska vara någon högre bebyggelse. Det som passar in är fristående villor med max två 
våningar med tillhörande eget garage och bilplats. Bilar stående på gator, 
flerbilsparkeringsgarage eller parkeringsplatser hör inte hemma i en kulturhistorisk miljö. Det 
ska gälla alla områden, även område två.  

17.2 Södra gröna dalen riskerar att försvinna i och med byggandet får gröna dalen sig en riktig törn. 
Blir det verklighet att det byggs även på gröna dalen mot Tibbleängen 1:470 kommer gröna 
dalens södra del att upphöra helt. Bara en gångväg av asfalt kvar och det är inte mycket 
kulturhistoriskt bevarande i det. För att Gröna dalen inte ska sluta vid Hjortronvägen – se till att 
spara en minst 100 meter bred grönskande dal ända fram till Upplands-Bro gymnasiet. I 
materialet framstår Kyrkogården som en del av gröna dalen. Det är helt missvisande då det inte 
är en lekplats varken för barn eller rastning av hundar utan ska vara en helig plats. Skapa 
blommande och porlande park Dagvattnet ligger osynligt i rör idag, se gärna till att öppna upp 
så att det blir en trevlig plats med dammar och en porlande bäck. En planerad blommande 
stadspark för lek, rekreation och promenader i Gröna dalen mot Tibbleängen skulle nyttjas av 
många. Det är något som passar bättre in i området än det föreslagna bygget i Tibbleängen 
1:470. Vi önskar att kommunen tog chansen att bevara det unika område som Gröna dalen är. 
Låt den långsiktiga visionen med kommunen – ”en kommun som ger plats” ljuda och bli 
praktisk verklighet för ett grönområde genom samhället. Som inbjuder till rekreation och en 
säker hållbar miljö utan trafik och avgaser. Ett grönområde som är väl omhändertaget av en 
kommun som värdesätter kultur, parkmiljö, lekplatser och trafikfria områden. Alla möjligheter 
finns för att göra Gröna dalen till vacker och genuin plats – ett landmärke för kommunen - på 
riktigt.  

17.3 Trafik är en trygghets- och säkerhetsfråga. Trygghet som kommunen framfört på olika ställen i 
materialet är väldigt välkomnande. Det vi saknar är hur man tänker lösa trafiksituationen som 
uppstår. Vi är djupt oroade för risken att bussgatan öppnas för biltrafik. Stäng istället bussgatan, 
Hjortronvägen, för genomfartstrafik. Ett förslag är att dra om busstrafiken till Västra Rydsvägen 
runt IP så att fler får tillgång till bussen som bor i gamla Kungsängen. Då ökar också tryggheten 
för alla barn som passerar mellan förskola, grundskola, gymnasieskola och IP.  
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Kommentar 

17.1 Se tidigare kommentar 1.5. 

17.2 Att exploatera i anslutning till Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt 
underhålla och utveckla dem. Kommunens samhällsbyggnadskontor har påbörjat ett arbete 
som handlar om att utveckla, förstärka och säkerställa Gröna dalen som fortsatt grönt 
rekreationsstråk för både människor, flora och fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp 
som planerar utvecklingen av Gröna dalen har som intention att Gröna dalen skall utvecklas 
till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa värden och större utbud av ekotjänster än idag. 

17.3 Se tidigare kommentar 9.2. 

 

Övriga remissinstanser 

18 Brandkåren Attunda                                                                           inkom 2017-01-17 

18.1 Räddningstjänstens insatstid överstiger 10 minuter till området. En lång insatstid medför en 
begränsad möjlighet att använda räddningstjänstens stegar som del av utrymningslösningen i 
byggnader. Det byggnadstekniska brandskyddet regleras i samband med byggprocessen, men 
den begränsade möjligheten anses vara lämplig att behandla i planhandlingarna. Detta för att 
minska risken för att den förbises. Se vidare Brandkåren Attundas vägledande dokument 
Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798. 

 
18.2 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt 

Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer Brandvattenförsörjning, BA N1-
5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och 
brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att 
frågorna annars förbises i byggskedet. 

 
Kommentar 

18.1 Kommunens planavdelning noterar informationen och kommer i det fortsatta 
detaljplanearbetet ha med informationen som underlag för planläggningen. 

18.2  Programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp. Under planläggningen kommer brandvatten och brandsäkerhet studeras närmare. 

 

19 E.ON Elnät Stockholm AB                                                                 inkom 2017-02-10  

19.1 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande                                                                                                               
synpunkter. Inom programområdet har i dag E.ON Elnät endast enstaka anslutningar, till tänkt 
exploatering måste ett nytt kabelnät läggas ut, eventuellt kan nätstation också behöva placeras 
på lämpligplats. I övrigt inget att erinra. 

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkterna inför ett kommande detaljplanearbete.   

 

20 E.ON Värme Sverige AB                                                                          inkom 2017-01-05 

20.1 E.ON Värme i Stockholm tittat gärna på vilka möjligheter det finns att ansluta området till 
fjärrvärme. 
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Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar detta inför ett kommande detaljplanearbete.  

  

21 Norrvatten                                                                                                inkom 2017-02-13 

21.1 Precis utanför planområdets västra del har Norrvatten en huvudvattenledning i dimension 
DN500, se bild nedan. Ledningen är längre söderut anlagd år 1995 i materialet glasfiberarmerad 
plast och norrut är ledningen utförd i stål år 1967. Oavsett anläggningsår och material är 
ledningen inte dragsäker, dvs. den är känslig för yttre påverkan vilket kan behöva beaktas under 
anläggningsfasen om planen får laga kraft. 

Ledningen ingår i Norrvattens plan för utbyte och med de exploateringar som planeras i 
området vore samordning för att hitta ett bra läge för en huvudvattenledning önskvärt. 

Den föreslagna planen är lokaliserad inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren, gällande 
föreskrifter ska gälla. Norrvatten vill bli informerade om ändringar i förslaget sker. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar informationen gällande ledningarna. En fortsatt dialog 
kommer även fortsättningsvis vara nödvändig i och med planläggningen och den eventuella 
flytten av den befintliga ledningen. 

 

22 Skanova                                                                                           inkom 2017-01-09 

22.1 Skanova har markförlagd teleanläggning som försörjer byggnad inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om bibehållen lokalisering av ledningen. 

  

23 Stockholms läns museum                                                                 inkom 2017-01-11 

23.1 Stockholms läns museum anser att detaljplaneprogrammet med tillhörande kulturmiljöutredning 
tydligt redogör för problematiken kring den komplexa kulturmiljön som området utgör. 
Kommunen visar också att man har ett ambitiöst förhållningssätt vad gäller anpassningen av 
tillkommande bebyggelse. Stockholms läns museum har inget att erinra.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

  

24 Svenska kraftnät                                                                                     inkom 2017-02-09 

24.1     Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
    att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

24.1 Kommunens planavdelning noterar detta. 
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25 Svenska kyrkan                                                                                     inkom 2017-03-02 

25.1 Vi i Kungsängen-Västra Ryds församling har tagit del av kommunens detaljplaneprogram 
gällande Ekhammars gård liksom programområdena Tibbleängen och Korsängen (där det 
nuvarande boendet för de ensamkommande ungdomarna finns) som berör viktiga 
kulturhistoriska miljöer. En eventuell bebyggelse i alla dessa områden måste ske med hänsyn 
till kulturmiljön. Vi har tidigare betonat att en förtätning också måste ske på ett sätt så att den 
nuvarande landskaps- och kulturbilden inte äventyras. I den exempelbebyggelse som finns med 
i detaljplaneprogrammet är det mest tvåvåningshus vilket enligt oss måste vara en ”maxhöjd” 
för kommande husbyggen i ovannämnda områden. Ekhammars gård, Klockstapeln, Kyrkan, 
hembygdsgården och allén vid hembygdsgården måste alltjämt få sätta sin synliga prägel i 
kultur- och landskapsmiljön. I samband med vårt yttrande över planerna om Tibbleängen 
framförde vi behovet att se till kyrkogårdens framtida utvidgning. En bebyggelse på 
Ekhammars gård skulle innebära en begränsning av en eventuell utvidgning av kyrkogården i 
nordlig och sydostlig riktning.  

25.2 Kyrkorådet i Kungsängen-Västra Ryds församling önskar se en helhetssyn på planerna och att 
Upplands-Bro kommun gör ett omtag när det gällerplanerna för Ekhammars gård, Tibbleängen 
och del av Korsängen. Ett omtag skulle innebära möjligheten till ett samlat detaljplaneprogram 
för hela området, och då även inkludera framtida områden som avsätts för en utvidgning av 
kyrkogården. 

Detta är en central plats i Kungsängen med stort kulturhistoriskt värde och ytor för olika typer 
av grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Det är en del av promenadstråk/ 
cykelvägar som binder samman Brunna, Tibble/Lillsjön och ”gamla” Kungsängen. Vi vill 
betona att förfarandet av en ny bebyggelse i detta område måste ske samlat. Vi vill gärna vara 
med och ”tycka till” om ev. framtida bebyggelse i dessa områden. 

Kommentar 

25.1 Se tidigare kommentarer 1.5, 8.1 samt 11.1. 

25.2 Kommunens planavdelning är medveten om att det finns ett stort behov av samordning mellan 
projekten i anslutning till Gröna dalens södra del. Samordning mellan dessa geografiskt täta 
områden är nödvändig för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att nyttja marken på 
ett effektivt sätt utifrån riktlinjerna som beskrivs i kommunens Översiktsplan.   

 

26 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting                                 inkom 2017-02-13 

26.1 Området som programmet omfattar ligger nära buss som matar till 
Kungsängens centrum och pendeltågstation. Gångavståndet är cirka 900 meter fågelvägen. 
Bussarna trafikerar Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen och hållplatserna är belägna vid 
Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. Vad gäller bullerstörningar från bussar är det oftast 
maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt 
lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t ex 
uppkomma vid korsningar och busshållplatser. Förutom motorljud från bussarna kan även externa 
högtalarutrop från bussarna samt pratorer på hållplatsen orsaka störningar till omgivningen. 
Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent 
buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum riktade mot busstrafikerade gator bör undvikas 
på grund av risk för störningar från busstrafiken. 

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning tackar för rekommendationerna och kommer ta hänsyn till dessa i 
den fortsatta detaljplanehandläggningen.  
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Privatpersoner och övriga 
27 Privatperson 1                                                                                    inkom 2017-02-10 

27.1 Har i sak inga invändningar mot förslaget på Ekhammars gård. Dock anförs den problematiska 
trafiksituation som råder i området som stort. Misstänker att detta projekt sammantaget med 
projektet för Tibbleängen kommer resultera i att Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik 
för alla fordon. Som boende i området är bullret och ljuslyktorna från bilarna redan ett 
bekymmer idag för att ha en dräglig miljö. Anser att trafiksituationen måste ses över för tung 
trafik och även andra. Att fler bostäder skulle resultera i tätare busstrafik ses dock som 
positivt.     

Kommentar 

27.2 Kommunens planavdelning noterar synpunkten.  

28 Privatperson 2                                                                         inkom 2017-02-06 

28.1   Vi bor på xxxx. Om ni bygger små friköpta enplans villor med garage bredvid huset. 
Ungefär som vårat hus 115kvm + garage. Och inte i någon samfällighet utan helt fritt. 
Så har vi inget alls emot att man bygger husen. Snarare tvärt om vi kanske själva köper ett hus 
där och flyttar in:) 

Kommentar 

28.1 I detaljplanearbetet kommer höjder och siktlinjer studeras ytterligare för att undersöka vilka 
höjder på nytillkommande bebyggelse som kan vara lämplig i förhållande till topografin på 
platsen. Kommunens planavdelning noterar önskemålen. 

29 Namninsamling                                                                                       inkom 2017-02-14 

29.1 Ca 30 signaturer har skrivit under en skrivelse med rubriken ”Stoppa bebyggelse i 
kulturtriangeln”. Skrivelsen är kortfattat och menar på att bebyggelse på platsen är olämplig och 
att den bör lämnas obebyggd. En GC-väg bör dock byggas längs med Bygdegårdsvägen. 

Kommentar 

29.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Kommunens arbete med Gröna dalen 
kommer säkra och skapa trygga stråk genom hela Gröna dalen. Även en möjlig förbindelse 
från Ekhammars gård ner mot Mälaren kommer att ses över för att på så vis skapa en kontakt 
mellan Gröna dalen och sjön. Se även tidigare kommentar i 1.5. 

 

30 HSO Järfälla-Upplands Bro genom privatperson 3                     inkom 2017-02-03  

30.1 Sverige ska sedan 2009 följa FN:s Funktionshinderkonvention. Dess mål är ett samhälle 
tillgängligt för alla oberoende av funktionshinder. HSO (Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan) föreslår att alla detaljplaner ska innehålla en särskild punkt om tillgänglighet, 
vilka problem man uppmärksammat, hur man tänkt lösa dem, samt uppgift om att HSO 
tillfrågats. Detta förfarande har den 1/2-2017 diskuterats med samhällsbyggnadschef Mathias 
Rantanen. 

Kommentar 

30.1 Kommunens planavdelning noterar HSO:s skrivelse.   
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Resultat av samrådet 
Mindre revideringar har gjorts i programmet för att uppdatera programhandlingarna till de revideringar 
som skett i angränsande projekt i Tibbleängen och Korsängen. Inriktning och vision för Ekhammars 
gård ändras inte. 

 

 Hjortronvägen har öppnats för biltrafik in till bostadsområdet i Tibbleängen. 

 Antalet bostäder i Tibbleängen har minskats ned med cirka 100 stycken sedan samrådet. 

 Lagt in skrivelser för den planerade dagvattendammen i Gröna dalen. 

 Förtydligande om vikten av att bevara äldre, värdefulla träd inom programområdet. 

 

Framtida planeringsinriktningar 

 Anpassning av området till kulturmiljöutredningen (Sweco, 2016). 
 En ambitiös dagvattenhantering. 
 Bevara värdefulla naturinslag i området. 
 Verka för en fungerande trafiklösning för olika trafikslag i området. 
 Skapa ett samband mellan Gröna dalen och kringliggande bebyggelse. 

 

 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  
 Sammanfattning av samrådsmötet med minnesanteckningar. 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-03-20 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                 Madeleine Nilsson              Johan Sjöstrand  

         Planarkitekt    Projektledare exploatering 



Sammanställning möte 2017.01.19

Öppet
hus
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-
stockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder 
och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig 
historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du 
kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. �������
armlängds avstånd.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Karolina Wendel, Planarkitekt
Anton Sjöblom, Projektledare exploatering 
Henric Carlson, Planchef
Inger Broström, Planadministratör

Text, layout, och illustrationer om ej annat anges:
Karolina Wendel, Upplands-Bro kommun

���������������
Karolina Wendel

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Upplägg av samrådsmöte

Den 19 januari 2017 ägde programsamråd för Ekhammars gård 
rum i Hembygdsgården på Kyrkvägen 22 i kungsängen. Mötet 
var utformat som ett ”Öppet hus” där människor var välkommna 
mellan 16.00 och 20.00. 

Tanken med samrådet var att samla in information och synpunkter 
från människor med stor lokalkännedom och förankring till 
platsen. Eftersom detta gjordes i ett tidigt skede låg tyngdpunkten 
på att diskutera �����miljö. Samrådsmötet planerades som en 
interaktiv ”verkstad” med tre stationer: 

1. Information om programmet
2. T������������
3. Idéer om framtiden

För att hålla igång samtliga stationer och skapa ett gott samtalsklimat 
närvarade tre tjänstepersoner (planarkitekt, planadministratör och 
planchef) samt exploatör.

I det följande beskrivs de tre stationerna och vad som framkom vid 
dessa under samrådsmötet.  Under kvällen besökte 49 personer 
samrådsmötet.

Inledning

Mycket planering låg bakom kvällen då Öppet hus ägde rum.



5Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

För att ha en gemensam utgångspunkt för vad samrådsmötet 
behandlade hängdes information om programmet upp vid en av 
stationerna. Det material som valts ut för detta syfte var broschyren 
som skickats ut i samrådsutskicket. Varje sida skrevs ut i A2-format 
och sattes upp på vita vikväggar. 

Station 1. Information om detaljplaneprogrammet
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Här bor jag!

De personer som kom till programsamrådsmötet ���möjlighet att 
visa på vilket område de själva bodde i. Anledningen till detta var dels 
att se vilka områden som nåtts av informaiton om programsamrådet 
och dels att se vilka områden som är representerade genom att 
personer som bor där har uttryckt åsikter. 

Besökarna visade sig komma från stora delar av området, från såväl 
närliggande bostäder som bostäder som inte ���markerade inom 
kartans utsnitt. Dessutom har verksamheter såsom kyrkan pekats ut 
vilket visar på att det inte bara är boende i området som närvarade 
vid tillfället. 
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Viktiga platser

De närvarande ���möjlighet att peka ut viktiga platser i området. 
Flera passade på att kommunicera önskemål om framtid även här, 
såväl bevarande som utveckling.

Följande lyftes fram som viktigt:

• Utveckla hela gröna dalen till ett rekreationsområde 
med stor lekplats, boulbana, något att åka rullskridskor/
skateboard på samt ramp, beachvolleyplan, bänkar och 
bord som man kan sitta på/vid, belyst löparspår som kan 
bli skidspår på vintern.

• Önskemål om en sjö med park. Mycket växter.
• Varsam bebyggelse. Estetik. Behåll öppna landskap.
• Öppna landskap.
• Tänk på kyrkogården, församlingen! Fråga dem!
• Bevara cykel/gångväg när man ska till centrum.
• Gamla ekar.
• Här håller rådjuren till.
• Sankmark - luktar illa.
• T���������������������
• Var rädd om ekarna. De fångar vinden! 
• Andrum för oss kolonilottsägare.
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Rörelsemönster

De närvarande ombads rita ut på en karta var de själva brukar röra sig 
i området. Detta gjordes för att se hur människorna huvudsakligen 
rör sig och vilka planerade stråk som används. Det var tydligt att de 
����rörde sig i nord-sydlig riktning längsmed Gröna dalen och att 
������������������������������ 

Vid besök i området kunde dock spår synas från då människor genat 
längsmed kyrkogårdens västra sida samt dess nordliga sida. Detta 
har dock inte markerats ut av besökarna på Öppet hus. Finns det 
���������������������������������? 

Nationellla trygghetsundersökningen från 2016 
anger att det råder stora skillnader mellan kvinnor 
och män gällande upplevelsen av trygghet. Av 
kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig 
ganska eller mycket otrygga eller att de på grund 
av otrygghet låter bli att gå ut, vilket ska jämföras 
med 9 procent av männen. Kvinnor avstår också 
i betydligt större utsträckning än männen från 
att gå ut; 12 procent av kvinnorna i befolkningen 
(16–79 år) undviker att gå ut ensamma sent en 
kväll i sitt bostadsområde på grund av otrygghet. 
Motsvarande siffra för männen är 2 procent. 

Källa: NTU 2016  (Brottsförebyggande rådet)
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�������������

Tryggt eller otryggt?

De personer som deltog i programsamrådet under Öppet hus gavs 
möjlighet att peka ut trygga eller otrygga områden. Upplevelsen av 
trygghet eller otrygghet är subjektiv och varierar därför från person 
till person. Att låta de som kom till området peka ut olika platser 
gör det dock möjligt att se om det ���någon plats som det råder 
gemensam uppfattning om. 

Det var viss spridning på vilka områden som upplevdes som 
trygga eller otrygga men det gemensamma var att de områden som 
bekades ut mestadels var belägna längs gång- och cykelvägar. Det 
blir tydligt att det råder olika uppfattning om olika platser då känslan 
av trygghet och otrygghet är subjektiv. Däremot går det att se att 
���personer har markerat att de känner sig otrygga i ”svängen” 
längs gång- och cykelvägen strax norr om kyrkogården. Med några 
avvikande exempel går det att se att de platser som är mer öppna i 
större utsträckning upplevs som trygga. 

Det är viktigt att i sammanhanget belysa att ett otryggt område 
inte är detsamma som ett osäkert område. Känslan av otrygghet 
behöver inte vara rationella såtillvida att den hänger samman 
med den faktiska statistiken som visar att det skulle vara osäkert. 
Likväl påverkar det människors benägenhet att röra sig utomhus 
i de gemenamma områdena och därför är det en viktig fråga vid 
planering av ett område.
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Var rädd om 
ekarna. Bygg 
inte sönder 
Gröna dalen!

Det är viktigt 
att undersöka 
buller!

Ja, och bygg 
inte så högt!

Där tycker jag 
att det känns 
otryggt attt gå.

Jaså? Jag tycker 
tvärtom att det 
känns tryggt just där.
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Station 3. Synpunkter på programmet & framtidsidéer

Synpunkter på programmet

På en av skärmarna var det möjligt för deltagarna att skriva ned 
synpunkter om detaljplaneprogrammet.  

De synpunkter som antecknades var

• Max 2-våningshus
• Småstadsvillor
• ������������
• Vänd o kör mot Kasmo ind. + motorv.
• Skriv ut bussgatan nästa gång - tydlighet
• Ev öppnad bussgata drar in ����i villaområden där 

många rör sig (inkl barn)
• Max villor
• �������������
• Låg bebyggelse, max 2 vån överallt
• Enplans friköpta villor
• Enbart fristående villor 1 - 1 1/2 plan
• Ingen infart till området från Bygdegårdsvägen
• Samma regler som för �����bebyggelse, inga hus 

närmare än 12 m från Bygdegårdsvägen
• Inga radhus, hör inte ihop med ett kulturområde
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Station 3. Synpunkter på programmet & framtidsidéer
Idéer om framtiden
På sista skärmen fanns möjlighet för deltagarna att skriva ned idéer 
om framtiden.  

De idéer som skrevs där var

• ���������
• ����������������������
• ���������
• ��������������������
• Lättillgängliga gång- och cykelstråk genom området, 

gärna hus på området. Små ���villor/parhus, ej som 
Örtugsvägens. 

• Vill känna att jag bor långt från stadsmiljö
• Kulturell atmosfär
• Grönområde
• Bullerbykänsla
• Kungsängens pärla - var stolt!
• Festgård
• Bygg inte bort ”Gamla Kungsängen”
• Låghus är nödvändigt
• Anledningen att man vill bo i Kungsängen är 

grönområdena
• Kyrka, Hembygdsgård, Ekhammars gård är gamla 

värdefulla områden för oss som redan bor här
• T��������������
• Kungsängen kommer att överbebyggas, det är 

byggplaner precis överallt. Kungsängen, Ringvägen, 
Ekhammars, Norrboda - Hur lång ska listan bli? Takten 
är för snabb.
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Övrigt material från samtalen

Under workshopen pågick kontinuerligt samtal mellan besökarna, 
tjänstepersonerna och exploatörerna. Under dessa samtal framkom 
olika uppfattningar och synpunkter om programområdet. De som 
närvarade vid det öppna huset hade olika relation till platsen, bland 
annat beroende på om de bor eller arbetar i närhten av området.

Under dessa samtal framkom att det var ���av de boende längs 
Bygdegårdsvägen som upplevde bullerproblem på grund av tyngre 
����Det diskuterades möjligheter att leda om �����till Kasmo 
industriområde. Det framkom också att det var boende längs 
Bygdegårdsvägen som stördes av ljuset från bilar som kör österut 
längs Hjortronvägen. 

Det var många som pekade på vikten av att titta på de olika 
projekten som ligger intill varandra som en enhet, eftersom ���� 
och bebyggelsen kommer att påverka omgivningen tillsammans. 
Det påtalades att det borde göras bullerutredningar för hela området.
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Bilder från Öppet hus

I mitten av rummet fanns en hel del material som besökarna kunde 
använda för att föra fram sina tankar, idéer och synpunkter. Där 
lades också information om programmet samt kartor att ta del av. 
Informationsmaterialet och kartorna fungerade också som start för 
diskussion kring bordet.

Vid skärmarna där programmets sammanfattningsbroschyr tryckts 
upp i större skala samlades människor för att tillsamamns titta på 
kommunens planer för framtiden. Förutom att inhämta synpunkter 
var kommunens tjänstepersoner behjälpliga att svara på frågor. 

Det var inte bara i tjänstepersonernas närvaro det samtalades om 
programmet. Det uppstod också många diskussioner mellan de 
personer som deltog i Öppet hus.  
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Bilder från Öppet hus

Samtalen i rummet ���på i olika grupper och varade länge, ända 
fram tills att klockan slog 20.00 och Öppet hus-portarna slogs igen.

De diskussioner som skedde mellan de närvarande fångades upp 
genom att de dokumenterades på olika sätt genom kartor, text och 
bilder. 

Initiativtagarna till planen, Entré i Stockholm, närvarade också 
under Öppet hus och svarade på frågor, inhämtade synpunkter och 
diskuterade med de som deltog. 
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Utifrån synpunkterna som kom fram vid workshopen var det 
tydligt att det var några teman och områden som väckte stor 
uppmärksamhet, oro och tankfullhet.

T���
Det är tydligt att det ���en oro över ökad ����som följd av 
planering i området. Möt upp denna oro och gör ordentliga 
utredningar. De som bor i området ser kopplingarna mellan de 
olika planerna och det är viktigt att ha ett helhetsgrepp kring 
��������� 

Kulturmiljö
Många av de som närvarade på Öppet hus uttryckte en oro för vad 
som ska hända med kulturmiljön som de värnar starkt om. Det 
är viktigt att detta följs upp och att kulturmiljön behandlas på ett 
respektfullt sätt. 

Täthet/grönområde
Flera av kommentarerna under Öppet hus syftade på hur mycket 
och hur högt det skulle byggas. Det framkommer en oro för att 
ändra karaktären på området. Möt upp detta i kommande planering! 

Vidare är det viktigt att samverka med omgivande planering om 
denna punkt då ���av de som kom på samrådet uttryckte oro för 
att det exploaterades så mycket runtomkring Ekhammars gård. 

Det är viktigt att dessa synpunkter tas i stor beaktning vid vidare 
planering av området. Det är också viktigt att tydligt återkoppla hur 
hänsyn har tagits till de synpunkter som har kommit om respektive 
område. 

Hur går vi vidare?

Ett par av besökarna gav positiv respons på mötesformen Öppet 
hus genom att skriva en insändare!
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
�������������������������
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 
två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
��������������������������������
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 
åldrar.
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Beslut om samråd för Sylta 1:5 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ändring av detaljplan genom 
upphävande av del av fastighetsplan sänds ut för samråd enligt reglerna för 
förenklat förfarande (SFS 2010:900) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens gav, 6 december 2017 beslut §133, 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande för del 
av fastighetsplan Sylta 2 avseende fastigheten Sylta 1:5 genom förenklat 
förfarande.  

Syftet med planändringen är att upphäva del av den gällande fastighetsplanen 
som gäller för Sylta 1:5 och därmed skapa förutsättning för att ansöka om att 
stycka av fastigheten. Enligt fastighetsplanen ska Sylta 1:5 vara 1624 kvm stor, 
vilket den idag är. I fastighetsplanen är majoriteten av resterande tomter i 
planen cirka 600–700 kvadratmeter. Enligt gällande detaljplan ska tomterna för 
villor vara minst 600 kvadratmeter. Upphävs fastighetsplanen är det 
detaljplanens bestämmelse som blir den styrande vid fastighetsbildning.  

Fastigheten är idag obebyggd då det hus som tidigare stått på fastigheten revs 
under sommaren 2017. Villaområdet består till största del av nyare villor som 
ligger cirka två kilometer från Kungsängens station. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 

• Planbeskrivning inklusive plankarta den 14 mars 2018 

Ärendet 
Skogssällskapets Fastighets AB som äger Sylta 1:5 har inkommit med en 
ansökan om planbesked för att upphäva del av Fastighetsplan 2 i Sylta som 
hindrar bolaget från att stycka av fastigheten. Enligt den gällande detaljplanen 
uppfyller fastigheten storlekskraven för fastighet som har möjlighet att styckas 
och därför är det lämpligt att pröva upphävandet av den fastighetsplan som 
hindrar detta. 



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-03-15 KS 17/0307 

 
 

Skogssällskapets Fastighets AB som äger Sylta 1:5 äger även de tre, idag 
obebyggda, fastigheterna väster om Sylta 1:5 som ligger i direkt anslutning till 
den aktuella fastigheten. 

Nuläge 

Fastigheten är idag obebyggd. Beslut om rivningslov för tidigare byggnation 
finns från februari 2017 och huset är nu rivet. Tomten ligger i utkanten av ett 
område bestående primärt av villabebyggelse, tvärs över Högnäsgatan ligger 
förskola Ekbacken. 

Fastigheten Sylta 1:5 och de angränsande fastigheterna väster ut är idag helt 
obebyggda men samtliga ligger inom den gällande detaljplanen Sylta 2 som 
anger en användning för villabebyggelse. 

Fastigheten har in- och utfart på Högnäsgatan som ansluter till 
Enköpingsvägen. Enköpingsvägen leder till kommunens tätorter Kungsängen 
och Bro där lokal service och handel samt kollektivtrafikens noder ligger med 
buss och pendeltåg. 

Barnperspektiv 
Förslaget att upphäva del av fastighetsplan för att möjliggöra ytterligare en 
bostad i området är inte en sådan förändring att den kan anses ha negativa 
konsekvenser för barn. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

 

 Madeleine Nilsson 

 Planarkitekt 

Bilagor 
1. Planbeskrivning inklusive plankarta den 14 mars 2018 

Beslut sänds till 
• Skogssällskapets Fastighets AB 

 



2018-03-14 
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Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 

Upphävande av del av 
Fastighetsplan Sylta 2  
(Sylta 1:5) nr 1801 Planbeskrivning 

Upphävande av del av 

Fastighetsplan Sylta 2 
(Sylta 1:5)     1801 

Kungsängen 

Upplands-Bro kommun 

Förenklat förfarande 

Planbeskrivning 

Översiktskarta med planområdet markerat i mitten.
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Upphävande av del av  
Fastighetsplan Sylta 2  
(Sylta 1:5) nr 1801                                                                     Planbeskrivning  

Handlingar 
Denna planbeskrivning samt plankarta, vilken återfinns på sida 8 i denna skrivelse. 
 
 

Övriga handlingar 
Detaljplan för Sylta del 2 nr 8911 samt Fastighetsplan Sylta 2 (0139-P96/0125/1). Båda är fastställda 
1996-01-25. 
  
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Kommunstyrelsens gav, 6 december 2017 beslut §133, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
förslag till upphävande för del av fastighetsplan Sylta 2 avseende fastigheten Sylta 1:5 genom 
förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Syftet med planändringen är att upphäva del av den gällande fastighetsplanen som gäller för Sylta 1:5 
och därmed skapa förutsättning för att ansöka om att stycka av fastigheten. Enligt fastighetsplanen ska 
Sylta 1:5 vara 1624 kvadratmeter stor, vilket den idag är. I fastighetsplanen är majoriteten av 
resterande tomter i planen cirka 600–700 kvadratmeter. Enligt gällande detaljplan, Detaljplan för Sylta 
del 2 nr 8911, ska tomterna för enbostadshus vara minst 600 kvadratmeter. Upphävs fastighetsplanen 
är det detaljplanens bestämmelse om minsta fastighetsstorlek som blir den styrande vid 
fastighetsbildning.  
Fastigheten är idag obebyggd då den byggnad som tidigare stått på fastigheten revs under sommaren 
2017. Planområdet består endast av fastigheten Sylta 1:5. Den kringliggande bebyggelsen domineras 
av friliggande villor från 1990-talet samt en förskola.  
 
 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Handläggningen av detaljplanearbetet sker med ett förenklat förfarande. 
Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat förfarande för att 
ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd 
behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om 
ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner 
och tomtindelningar. 
 
Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § 
andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser: 

- hur området ska vara indelat i fastigheter, och de servitut, ledningsrätter och liknande 
särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. 

 
Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att det förenklade 
förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i: 

- tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och 
             fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 
 
Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och 
om ändringen är: 

- förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, 
             inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och 
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Upphävande av del av  
Fastighetsplan Sylta 2  
(Sylta 1:5) nr 1801                                                                     Planbeskrivning  

             inte kan antas medföra en betydandemiljöpåverkan.  
 
Syftet med det förenklade förfarandet är att ta bort gällande bestämmelser och är inte möjligt att 
tillämpa vid införande av nya eller ändring av befintliga bestämmelser. 
Ett borttagande innebär att bestämmelserna upphör att gälla för angivet område. Upphävande av 
fastighetsplanens bestämmelser kopplas inte till en ny genomförandetid. 
 
 

 
Det aktuella planskedet är plansamråd. Under plansamråd får remissinstanser, fastighetsägare och 
andra berörda ta del av förslaget och komma med synpunkter. Processtegen består av samråd, 
samrådsredogörelse, beslut om antagande av ändring och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras 
väsentligt efter samrådet, då krävs en granskning innan beslut om antagande av förslaget kan fattas. 
Ett detaljplaneförslag upprättas och samråd sker med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten samt 
kända sakägare inom det område som berörs av ändringen. Detaljplanen kan antas av 
Kommunstyrelsen. Sakägare, som inte fått sina inkomna synpunkter tillgodosedda, kan överklaga 
beslutet. Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre 
veckor från protokoll om antagande anslagits) om ingen har överklagat. 
 

 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   april 2018 
Samrådstid     maj-juni 2018  
Antagande (KS)    Hösten 2018 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens gav, 6 december 2017 beslut §133, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
förslag till upphävande för del av fastighetsplan Sylta 2 avseende fastigheten Sylta 1:5 genom 
förenklat förfarande Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet består av fastigheten Sylta 1:5 i Kungsängen. Sylta 1:5 är 1624 kvadratmeter stor och är 
idag obebyggd. Fastigheten ligger i ett område som domineras av friliggande enbostadshus. Väster om 
fastigheten på andra sidan Högnäsvägen ligger en förskola.  
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Enbostadshus intill Sylta 1:5 syns i bakkant av fotografiet. 
 

 
Ortofoto med planområdet markerat. 
 
 
 

Gällande planer 
 

Detaljplan 
För planområdet med omgivande fastigheter gäller Detaljplan för Sylta del 2 (0139-P96/0125) samt 
Fastighetsplan Sylta 2 (0139-P96/0125/1). 
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Utdrag ur gällande Detaljplan för Sylta del 2 
 
För den aktuella fastigheten Sylta 1:5, gäller detaljplan ” Detaljplan för Sylta del 2 , nr 8911 från 1996. 
I nämnda detaljplan medges markanvändning för bostäder. 
Användningen av marken och byggrätten för fastigheten påverkas inte av planändringen om 
upphävandet av del av fastighetsplanen och den gällande detaljplanen från 1996 fortsätter att gälla 
efter denna ändring. 
 
Fastighetsplan 
För den aktuella fastigheten Sylta 1:5, gäller även ”Fastighetsplan Sylta 2 (0139-P96/0125/1) från 
1996. Fastighetsplanen bestämmer storleken på Sylta 1:5 till 1624 kvadratmeter. 
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Utdrag ur gällande fastighetsplan Sylta 2 (0139-P96/0125/1) 
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Upphävande av del av  
Fastighetsplan Sylta 2  
(Sylta 1:5) nr 1801                                                                     Planbeskrivning  

Genom att upphäva delen av fastighetsplanen som gäller för Sylta 1:5 skapas förutsättningar för att 
möjliggöra en avstyckning av fastigheten i enlighet med gällande detaljplans bestämmelser. Aktuell 
planändring innebär att fastighetsplanen (0139-P96/0125/1) upphävs för del som gäller fastighet Sylta 
1:5. 
 
 
 

Plankarta 
 

Utdrag från Upplands-Bros primärkarta 2018-03-14                                                                                   Skala 1:1000 
 
Upphävd bestämmelse 
 
Följande bestämmelse upphör inom planområdet: 
 

 Bestämmelse om fastighetsindelning, ”Fastighetsplan Sylta 2, (0139-P96/0125/1) 
fastställd 1996. 
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Upphävande av del av  
Fastighetsplan Sylta 2  
(Sylta 1:5) nr 1801                                                                     Planbeskrivning  

Genomförande 
Inga genomförandefrågor bedöms uppstå till följd av denna planändring. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Rättigheter 
Officialservitut gällande väg, 0139-04/25.1, finns. Servitutet belastar den del av Sylta 1:5 som består 
av en skaftväg till 50% och ligger som förmån till Sylta 1:5 till 50% då andra halvan av den infart som 
tillsammans med den egna skaftvägen skapar en tillräcklig bred anslutning att använda som väg till 
Högnäsgatan. Det är viktigt att en framtida avstyckad fastighet från Sylta 1:5 även den kommer ha 
access till detta servitut. För att säkerställa detta bör ett yrkande om att rättigheten även ska gälla den 
nya fastigheten lämnas till lantmäteriet i samband med ansökan om avstyckning för Sylta 1:5. 
 

Fastighetsbildning  
Upphävandet av del av fastighetsplan Sylta 2 möjliggör en ansökan om avstyckning till Lantmäteriet 
för att bilda ytterligare en fastighet inom planområdet. 
 

Ekonomiska frågor 

Detaljplanearbete 
Detaljplanearbetet med att upphäva del av fastighetsplan Sylta 2 bekostas av fastighetsägarna till Sylta 
1:5. 
 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. Förrättningskostnader 
bekostas av fastighetsägaren eller annan som ansöker om avstyckning. 
 
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Någon ny genomförandetid kommer inte upprättas för aktuell ändring. 
 

Medverkande i projektet 
Handlingarna har upprättats av planarkitekt Madeleine Nilsson. Planchef Henric Carlson har varit 
delaktig i planarbetet. 
 
 
 
Upprättad 2018-03-14 av 
Planavdelningen 
 
 
Henric Carlson                        
Planchef                                       Madeleine Nilsson                         
                                                              Planarkitekt                
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Beslut om samråd - ändring av detaljplan för del 
av Brogård 1:88 

Förslag till beslut 
Förslag till ändring av detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88) sänds ut på 
samråd. 

Sammanfattning 
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Brogård 1:88. 
Syftet med planen var att skapa förutsättningar för en golfanläggning med två 
banor. Planen vann laga kraft den 17 september 2004. I november 2009 
förelade Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att 
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. 
Anledningen var att banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis 
inom naturreservatet. Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i 
strid mot beviljat bygglov och gällande detaljplan. Dock ansåg 
förvaltningsrätten att föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda 
intressen jämfört med vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att 
föreläggandet upphävdes. I dom i Mark- och miljööverdomstolen anser man att 
gränsen för naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Mark- och 
miljööverdomstolen menade också att då det framgår att strandskyddet är 
upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte 
bebyggelsen något intrång i strandskyddet.  

Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid 
med detaljplanen men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i 
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen 
behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i 
oförändrat skick.  

Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter 
som denna medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att 
den följer domsluten. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut 
kan tas där gränsen för naturreservatet fastställs. 

Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för 
behandling i domstol, främst handlar detta om området kring slottet. Syftet här 
är att justera möjligheten att komplettera golfbaneanläggningen med 
konferensverksamhet. 
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Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag i samband med 

intentionsavtal för Bro Hof, 2013-06-12, § 80 

• Detaljplan för Brogård 1:88, 0315 

• Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, 2013-06-19 

• Dom från mark- och miljööverdomstolen, 2015-06-23 

Ärendet 

Golfbanan vid Bro Gård och Broängarnas naturreservat planeras samtidigt  
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bro Gård 1:88. 
Syftet med planen var att skapa förutsättningar för en golfanläggning med två 
banor. Vidare en konferensanläggning och ett whiskydestilleri. Då området för 
planen ligger i direkt anslutning till Mälaren och inom ett område som är av 
stor betydelse för fågellivet, beslöt Kommunfullmäktige att anta ett 
naturreservat samtidigt som man antog detaljplanen. Detta för att kompensera 
för de värden för naturen och friluftslivet som går förlorade i och med 
antagandet av planen. Planen vann laga kraft den 17 september 2004.  

Bygg- och miljönämnden förelägger Bro Hof att vidta åtgärder  
I november 2009 förelade Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun 
Bro Hof att återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till 
ursprungsskick. Anledningen var att banan här anlagts delvis i strid mot 
detaljplanen och delvis inom naturreservatet. Enligt rättspraxis 2009 prövades 
frågor om brott mot Plan- och bygglagen i Förvaltningsrätten och frågor om 
brott mot miljöbalken i Mark- och miljödomstolen. 

Förvaltningsrätten upphäver föreläggandet  
Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot beviljat 
bygglov och gällande detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att 
föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda intressen jämfört med 
vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att föreläggandet 
upphävdes. Domen överklagades inte av någon part.  

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att naturreservatets gränser aldrig 
fastställts  
I den andra prövningen bedömde först Länsstyrelsen och sedan Mark- och 
miljödomstolen att golfbanan hade gjort intrång i naturreservatet då den hade 
byggts utanför gränsen för detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som ändrade domen och upphävde kommunens vite och 
förelägganden. I beslutet konstaterades att gränsen för naturreservatet inte kan 
utläsas ur naturreservatsbeslutet. Domstolen ansåg vidare att det är ostridigt att 
gränsen inte satts ut inom den i naturreservatsbeslutet föreskrivna ettårsfristen. 
Domstolen ansåg därför att, om inte gränserna varit klarlagda, så är det inte 
möjligt att påstå att Bro Hof vidtagit otillåtna åtgärder inom ett område som 
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hör till ett naturreservat, eller att kräva att parten på grund därav ska återställa 
marken. Då det också framgår att strandskyddet är upphävt i de delar som inte 
sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte bebyggelsen något intrång i 
strandskyddet. 

Rättsläget efter de två domarna  
Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid 
med detaljplanen men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i 
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen 
behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i 
oförändrat skick.  

Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter 
som denna medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att 
den följer domsluten. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut 
kan tas där gränsen för naturreservatet fastställs. Syftet är att skapa klarhet i de 
förhållanden som gäller vid golfbanan så att både golfbanan och naturreservatet 
kan fortsätta att förvaltas utan konflikter.  

Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för 
behandling i domstol. Ändringarna av planen sker huvudsakligen i de delar där 
banan är bygd i strid mot gällande detaljplan, eller utanför planområdet. I dessa 
delar ändras planbestämmelserna och gränserna så att golfanläggningen utökas 
och justeras på sådant sätt att gränslinjen följer anlagd golfbana.  

I Kvarnängen föreslås att byta en befintlig byggrätt för golfbana i den gällande 
planen som inte har utnyttjats mot en närliggande del för att möjliggöra för 
mästerskapsutslagsplatser vid hål 18. Planen justeras även i gränsen till 
fastigheten Brogård 1:88 där planen och fastighetsgränsen inte stämmer 
överens.  

Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt 
slottsområdet. I en del, vid de gamla ekonomibyggnaderna, vill man ta bort 
prickmark i syfte att ge möjlighet att uppföra servicebyggnader. Läget på en 
befintlig byggrätt för sex parkvillor i slottsparken - inrymmande hotellrum - 
justeras något, för att flera träd i parken ska kunna bevaras. Slutligen har en 
byggrätt för whiskydestilleri ändrats till att ge möjlighet att anlägga en större 
konferensanläggning än vad som medges i gällande plan. 

Barnperspektiv 
Denna planändring förväntas inte ha någon påverkan på barns och ungdomars 
livsmiljö. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

Bilagor 
1. Plankarta, den 12 april 2018 
2. Planbeskrivning, den 12 april 2018 
3. MKB, den 6 april 2018 

Beslut sänds till 
• Bro Hof Slott AB 
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2 000, daterad den 12 april 2018. 
Denna planbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivning, den 6 april 2018. 
 
 
Övriga handlingar 
PM Antikvariska synpunkter på förslag till justering av detaljplan över Bro Hof Slott Golf 
Club, den 13 februari 2018. 
PM Konsekvenser för naturmiljön vid föreslagen planändring - Bro Hof, februari 2018 
Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, datum 2013-06-19 
Dom från mark- och miljööverdomstolen, datum 2015-06-23 
 
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
Golfbanan vid Bro Gård och Broängarnas naturreservat planeras samtidigt 
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bro Gård 1:88. Syftet med 
planen var att skapa förutsättningar för att anlägga en golfanläggning med två banor, varav en 
skulle vara av internationell mästerskapsklass. Vidare en konferensanläggning och ett whisky-
destilleri. Då området för planen ligger i direkt anslutning till Mälaren och inom ett område 
som är av stor betydelse för fågellivet, beslöt Kommunfullmäktige att anta ett naturreservat 
samtidigt som man antog detalj-
planen. Detta för att kompensera 
för de värden för naturen och 
friluftslivet som går förlorade i och 
med antagandet av planen. 
Skötselplanen till naturreservats-
beslutet samt exploateringsavtalet 
reglerar också iståndsättandet av 
naturvärdena inom reservatet. 
Planen innehåller också detaljerade 
beskrivningar av hur golfbanan ska 
anpassas till den kulturhistoriska 
miljön kring herrgården samt hur 
ett stort antal av de förfallna 
kulturbyggnaderna och kultur-
miljön skulle rustas och skyddas. 
 
Planen antogs 2004-08-23 och vann laga kraft 2004-09-17. 
 
Bygg- och miljönämnden förelägger Bro Hof att vidta åtgärder 
I november 2009 förelade Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att 
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var 
att banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom naturreservatet. 
Föreläggandet gällde tretton punkter. Bro Hof bestred tolv av de tretton punkterna i 

Bro Hof Slott GK och Broängarnas naturreservat 
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föreläggandet. Enligt rättspraxis 2009 prövades frågor om brott mot Plan- och bygglagen i 
Förvaltningsrätten och frågor om brott mot miljöbalken i Mark- och miljödomstolen. 
Följaktligen prövades frågan om huruvida banan byggts i strid mot detaljplanen i 
Förvaltningsrätten och frågan om huruvida banan gjort intrång i naturreservatet i Mark- och 
miljödomstolen. 
 
Förvaltningsrätten upphäver föreläggandet 
Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot beviljat bygglov och gällande 
detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att föreläggandet skulle medföra sådan skada för 
enskilda intressen jämfört med vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att 
föreläggandet upphävdes. Domen överklagades inte av någon part. 
 
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att naturreservatets gränser aldrig fastställts 
I den andra prövningen bedömde först Länsstyrelsen och sedan Mark- och miljödomstolen att 
golfbanan hade gjort intrång i naturreservatet då den hade byggts utanför gränsen för 
detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som ändrade domen 
och upphävde kommunens vite och förelägganden. I beslutet konstaterades att gränsen för 
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Domstolen ansåg vidare att det är 
ostridigt att gränsen inte satts ut inom den i naturreservatsbeslutet föreskrivna ettårsfristen. 
Domstolen ansåg därför att, om inte gränserna varit klarlagda, så är det inte möjligt att påstå 
att Bro Hof vidtagit otillåtna åtgärder inom ett område som hör till ett naturreservat, eller att 
kräva att parten på grund därav ska återställa marken. Då det också framgår att strandskyddet 
är upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte bebyggelsen 
något intrång i strandskyddet. 
 
Rättsläget efter de två domarna 
Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid med detaljplanen 
men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i strandskyddat område. Den delen 
som är byggd i strid med detaljplanen behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd 
för att vara kvar i oförändrat skick. 
 
Planens syfte 
Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter som denna 
medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att den följer domsluten. 
Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut kan tas där gränsen för naturreservatet 
fastställs. Syftet är att skapa klarhet i de förhållanden som gäller vid golfbanan så att både 
golfbanan och naturreservatet kan fortsätta att förvaltas utan konflikter. Utöver detta görs ett 
antal mindre ändringar som inte har varit föremål för behandling i domstol. 
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Föreslagen planändring 
Ändringarna av planen sker huvudsakligen i de delar där banan är bygd i strid mot gällande 
detaljplan, eller utanför planområdet. I dessa delar ändras planbestämmelserna och gränserna 
så att golfanläggningen utökas och justeras på sådant sätt att gränslinjen följer anlagd 
golfbana. 
 
I Kvarnängen finns byggrätt för golfbana i den gällande planen som inte har utnyttjats. Syftet 
med detta område var att här kunna anlägga en utslagsplats, en så kallad backtee, för 
mästerskapstävlingar. 
Som banan nu är anlagd, ligger detta område inte rätt i spellinjen och man vill från Bro Hof 
ändra läget för backtee-området. Man vill därför ta bort en del som ligger direkt mot Mälaren 
från detaljplanen för att tillföra denna till naturreservatet. Denna del av den gällande 
detaljplanen föreslås därför upphävas. Istället vill man utöka planområdet på en närliggande 
del för att möjliggöra för mästerskapsutslagsplatser vid hål 18. Planen justeras även i gränsen 
till fastigheten Bro Gård 1:88 där planen och fastighetsgränsen inte stämmer överens.  
 
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt ”Slottsområdet”. I en 
del, vid de gamla ekonomibyggnaderna, vill man ta bort prickmark i syfte att ge möjlighet att 
uppföra servicebyggnader – bl.a en redan anlagd spolplatta för golfbanans arbetsmaskiner 
(temporärt bygglov har beviljats för denna i avvaktan på planändring). 
Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal byggnadsarea om 
200 m2 för varje enskild byggnad.  
I gällande plan finns en byggrätt för sex parkvillor. Denna har ej utnyttjats. Läget på de sex 
parkvillorna i slottsparken - inrymmande hotellrum - justeras något för att flera träd i parken 
ska kunna bevaras. Byggnaderna flyttas också något närmare parkens mitt så att den nord-
sydliga fasadlinjen mot mitten kommer att ligga i linje med de befintliga gamla 
flygelbyggnaderna till slottet. 
I och med att det inte längre är aktuellt att anlägga ett whiskydestilleri, har denna byggrätt 
ändrats till att ge möjlighet att anlägga en större konferensanläggning än vad som medges i 
gällande plan. Skälet till detta är att en ny konferensanläggning behöver vara större än vad 
nuvarande plan ger möjlighet till. Det krävs 100 - 150 rum och därmed större konferens-
utrymmen. Nuvarande plan 
gav möjlighet till en konferens-anläggning med cirka 70 rum. 
 

 
Bro Hof Slott från söder 
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Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2012 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
enligt dess lydelse mellan 2 maj 2011 och 31 december 2014. 
 
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. 
Eftersom situationen på plats har stöd i domstolsbeslut, bedöms att planarbetet kan inledas 
utan att föregås av ett programskede. 
 
 
 
 
 
Det aktuella planskedet är plansamråd, då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda 
får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan 
komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   april 2018 
Samrådstid     sommaren 2018 
Beslut om granskning   september 2018 
Granskningstid    okt-nov 2018 
Antagande (KF)    vinter 2019 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vatten samt 4 angående natur- och kulturvärden och 5 
kapitlet angående miljökvalitetsnormer.  
 
Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska planen genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. 
Kommunen har konstaterat att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta är kopplat till de höga kultur- och naturvärdena inom och i anslutning 
till planområdet samt att planområdet sträcker sig in i skyddade områden som riksintresse för 
kulturmiljö, naturreservat, Natura 2000-område samt skyddsområde för ytvattentäkten 
Mälaren. Frågor som enligt behovsbedömningen särskilt behöver belysas är konsekvenser för 
den värdefulla kulturmiljön, naturmiljön samt vattenmiljön. 
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Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget söder om Bro samhälle och i direkt anslutning till Mälaren. 
Detaljplanen utgör ändring av den gällande detaljplanen för Brogård och omfattar en 
sammanlagd areal om 16,2 ha, fördelad på fem delområden. Utöver dessa delområden ingår 
ett område om 0,2 ha som avses upphävas och överföras till naturreservatet. 
 
Detaljplanen är fördelad på två plankartor. Karta 1 - Slottsområdet - innehåller slottsområdet 
med konferensanläggning samt området däromkring. Karta 2 - Strandområdet - innehåller 
området vid sjön inklusive den del av gällande detaljplan som avses att upphävas. 
 
Markägoförhållande 
All mark inom planområdet är i privat ägo. 
 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Mälaren med öar och strandområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken). Turismen och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 
Mälaren är också riksintresse för yrkesfisket.  
Vattenmiljön söder om Bro Hof, Broviken, är Natura 2000-område och därmed 
riksintresseområde, se figur 2.  
Planområdet ingår i Bro riksintresseområde för kultur (3 kap 6§ miljöbalken), se figur 4.  
Söder om golfanläggningen är Broängarnas naturreservat beläget, vilket inrättades i samband 
med att gällande detaljplan upprättades. Stora delar av naturreservatet utgör även 
fågelskyddsområde. 
 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området utpekat som golfbana. 
 
Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan för Brogård nr 0315. 
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Gamla ladugården som nu används som driftcenter för golfbanan 
 
 
 
Förutsättningar, planförslag och gestaltningsprinciper 
Natur 
Planområdet omfattar mestadels mark som redan är ianspråktagen som golfbana. Vid den 
udde där det femtonde hålets green går ut läggs en bestämmelse till som syftar till att bevara 
naturen. Marken får användas till golfbanan, men då som en del där banan sköts på naturens 
villkor. Den ska inte iordningställas som fairway eller green. Vid Kvarnängen läggs en del till 
den ursprungliga banan för att kunna användas som backtee. I området mellan dessa ytor och 
den ursprungliga banan får tees och ruff anläggas. Övriga ytor inom detta område bör skötas 
som det omgivande naturreservatet. 
 
Golfanläggning 
Ändringarna av golfbaneområdet innebär huvudsakligen att planbestämmelser och gränser 
justeras så att dessa följer anlagd golfbana. Ut över detta justeras läget för en så kallad 
backtee, för mästerskapstävlingar, på Kvarnängen. Planen justeras även i gränsen till 
fastigheten Bro Gård 1:88 där planen och fastighetsgränsen inte stämmer överens – området 
nyttjas redan idag för golfbaneändamål. 
 
Kravet i gällande detaljplan, att dräneringsvatten från golfbanan inte får avledas direkt ut i 
Mälaren/Broviken, gäller även fortsättningsvis för hela golfbaneområdet. 
 
Vattenområde 
För att möjliggöra framtida renoveringar av golfbanans strandskoning, omfattar planen ett 
vattenområde som ligger ca 10 meter utanför denna. Området får inte bebyggas eller fyllas ut, 
utan ingår i planen enbart för att möjliggöra framtida underhåll av befintlig strandskoning. 
Vid en sådan renovering kommer länsar och likande åtgärder att behöva sättas ut i vattnet.  
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Strandskydd 
Strandskyddet återinträder inom den del av området där gällande plan upphävs, men behöver 
upphävas i den del där en ny utslagsplats planeras. 
 
Bebyggelseområden 
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt ”Slottsområdet”. Vid 
de gamla ekonomibyggnaderna tas ”prickmark” (mark som ej får bebyggas) bort för att ge 
möjlighet att uppföra servicebyggnader. 
Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal byggnadsarea om 
200 m2 för varje enskild byggnad.  
 
Läget på de sex parkvillorna i slottsparken - inrymmande hotellrum - justeras något. 
 
I och med att det inte längre är aktuellt att anlägga ett whiskydestilleri, har denna byggrätt 
ändrats till att ge möjlighet att anlägga en större konferensanläggning än vad som medges i 
gällande plan.  

 
Den tidigare varsamhetsbestämmelsen (q1), för anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön, bibehålls. 
 
Gestaltningsprinciper 
Hotellbyggnader i parken 
Gällande detaljplan möjliggör anläggandet av 6 parkvillor för hotelländamål i parkmiljön norr 
om slottet och de befintliga 4 flygelbyggnaderna. Justeringen av byggnadernas placering är att 
ses som en mindre/marginell förändring kontra gällande plan. Konkret innebär det att 
byggnadsvolymerna flyttas ca 10 meter in mot mitten av parken och allén/axeln i den 
karaktäristiska slotts- och herrgårdsmiljö. Flytten medför att den nordsydliga väggfronten på 
de 6 parkvillorna mot allén kommer att ligga i linje med de fyra, sedan 1700-talet, existerande 
flyglarna till slottet. Detta förtydligar linjestrukturen i landskapet och harmonierar 
linjemässigt väl med slottsmiljön och parken i övrigt. 
 
Avsikten är också att de nya parkvillorna inte ska dominera landskapet, utan ska underordna 
sig slottet och slottsgården med de 4 flygelbyggnaderna. Detta sker naturligt genom att 
flygelbyggnaderna kommer att ligga på en lägre marknivå och att deras storlek är betydligt 
mindre än slottet. De nya byggnaderna föreslås också att få en något enklare och mindre 
ornamenterad framtoning än slottet för att ytterligare undvika att förta slottets tydliga roll i 
omgivningen.  
 
Huvuddelen av träden i parken ska vidare bevaras. Strävan ska vara att skapa en 
sammanhållen miljö som kommer att harmoniera väl med slottet och existerande flyglar. 
 
När det gäller utformning av byggnaderna ingår denna del av miljön i det som kan ses som 
den representativa delen av Bro Hof och kulturmiljön. Utformning av byggnader ska därför ha 
en väl bearbetad arkitektur som i mått, proportioner och utformning tar stöd i den miljö de 
placeras i. Byggnaderna bör antingen ta uttryck från slottet och flyglar vad avser material, 
form och färger, alternativt få ett mer modernistiskt arkitektoniskt formspråk som fungerar väl 
i den kulturhistoriska miljön.   
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Idéskiss på parkvillor för hotelländamål – Tengbom arkitekter 
 

Konferensanläggning och mindre komplementbyggnader väster om slottet/parken 

Gällande detaljplan ger möjliggör att anlägga en konferensanläggning och ett 
whiskeydestilleri väster om slottet/parken. Denna del av miljön är den som historiskt utgjort 
området för ekonomibyggnaderna till Bro Hof (Bro Gård) och där åtskilliga byggnader 
funnits under historiens lopp, men där idag endast ett fåtal kvarstår från äldre tid, exempelvis 
den gamla ladugården.  Avsikten är att ny konferensanläggning och andra 
komplementbyggnader skall inordnas i nuvarande struktur. Nya byggnader ska ges en väl 
genomarbetad arkitektur som harmonierar med befintliga ekonomibyggnader, som gamla 
stallet/ladugården, och i linje med de kulturhistoriska hänsynskrav som finns i planen. 

Avseende utformning och placering av tillkommande bebyggelse finns en tydlig vägledning i 
det historiska förloppet, uttryckt i de äldre kartorna över Bro Gård, som innebär att 
byggnaderna inom området genomgående, med vissa undantag, har varit orienterade parallellt 
med vägen som löper från slottet mot kyrkan. Den bevarade ladugården från 1800-talet bildar 
här en tydlig referens och hållpunkt för en utbyggnad som innebär att tillkommande 
byggnader anpassas till form och riktning till befintlig bebyggelse. Avseende gestaltning, 
material och kulörer bör publika tillkommande byggnader infogas i den genomgående 
hållning i området, där publika byggnader givits en ljus puts eller trä-karaktär med mörkare 
inslag i tak socklar och detaljer, till skillnad från ekonomibyggnader som genomgående har 
faluröda fasader med inslag av tegel. Publika byggnader kan även här ges ett mer 
modernistiskt arkitektoniskt formspråk som då ska fungera väl i den kulturhistoriska miljön.   

En väl infogad bebyggelse i rådande mönster bedöms förstärka och tydliggöra bilden av 
området som plats för komplementbyggnader och andra byggnader för slottets behov, i linje 
med tidigare perioders bebyggelsesituation. 
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Idéskiss på hur stallet kan byggas om och till för att bli nytt konferenscenter– Tengbom arkitekter 
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Konsekvenser av planens genomförande 
Konsekvenserna av att planen ändras blir att golfbanan kan ligga kvar i befintligt läge i 
enlighet med domslut i Förvaltningsrätten samt i Mark och Miljööverdomstolen. 
 
Planjusteringen innebär att Bro Hof kan förlänga hål 18 på mästerskapsbanan så att banans 
avslutningshål får en tillräcklig svårighetsgrad för internationella stortävlingar. 
 
Möjligheten att kunna anlägga en modern hotell- och konferensanläggning underlättas genom 
att befintlig byggrätt för whiskydestilleri förändras till konferensverksamhet. Den 
varsamhetsbestämmelse som finns i den gamla planen finns kvar i hela slottsområdet. Det 
innebär att nya byggnader, förändringar av mark och miljö ska ske med beaktande av 
slottsområdets egenart. Av allmänt intresse är att denna karaktär bevaras. Det är också viktigt 
att Bro Hof har nödvändiga förutsättningar att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet. 
 
 
Genomförandefrågor 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskapet inom gällande detaljplan förändras inte genom de planändringar som 
föreslås. 
 
Avtal 
Parallellt med detaljplanearbetet pågår en diskussion om ny/aktualiserad skötselplan för 
naturreservatet samt ett nytt beslut för naturreservatets gränser upprättas samtidigt med denna 
detaljplan. Ett nytt avtal ska träffas mellan kommunen och Bro Hof rörande förvaltningen av 
naturreservatet. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållanden 
Planändringen påverkar inga fastighetsrättsliga frågor. 
 
 
Fastighetsbildning 
Planändringen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder. 
 
 
Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Medverkande i projektet 
Planen är framtagen av plan- och exploateringsavdelningarna i Upplands-Bro kommun i 
samarbete med Structor genom Per Fladvad, Kent Edström och Petra Adrup. I projektgruppen 
har även Hans Sandberg, Biomedia och Dan Carlsson, Arendus ingått. 
 
 
 
Upprättad 2018-04-12 
Planavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson  
Planchef  
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1 Inledning 
Upplands-Bro kommun avser att ändra gällande detaljplan för Bro Hof slott så att den 
överensstämmer med de verkliga gränserna för golfanläggningen och därmed följer gällande 
domslut kring golfbanans gränser. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut 
kan tas där gränsen för naturreservatet fastställs. Syftet är att skapa klarhet i de förhållanden 
som gäller vid golfbanan så att både golfbanan och naturreservatet kan fortsätta att förvaltas 
utan konflikter. Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som ger bättre förutsättningar för 
en hållbar verksamhet på Bro Hof. 
 

2 Bakgrund och syfte 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Golfbanan vid Bro Gård och Broängarnas naturreservat planeras samtidigt 
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bro Gård 1:88. Syftet med 
planen var att skapa förutsättningar för att anlägga en golfanläggning med två banor, varav en 
skulle vara av internationell mästerskapsklass. Vidare en konferensanläggning och ett whisky-
destilleri. Då området för planen ligger i direkt anslutning till Mälaren och inom ett område som 
är av stor betydelse för fågellivet, beslöt Kommunfullmäktige att anta ett naturreservat samtidigt 
som man antog detaljplanen. Detta för att kompensera för de värden för naturen och friluftslivet 
som går förlorade i och med 
antagandet av planen. Skötselplanen 
till naturreservatsbeslutet samt 
exploateringsavtalet reglerar också 
iståndsättandet av naturvärdena inom 
reservatet. Planen innehåller också 
detaljerade beskrivningar av hur 
golfbanan ska anpassas till den 
kulturhistoriska miljön kring 
herrgården samt hur ett stort antal av 
de förfallna kulturbyggnaderna och 
kulturmiljön skulle rustas och 
skyddas. 
 
Planen antogs 2004-08-23 och 
vann laga kraft 2004-09-17. 
 

2.1.2 Bygg- och miljönämnden förelägger golfbanan att vidta åtgärder 
I november 2009 förelade Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att 
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var att 
banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom naturreservatet. Föreläggandet 
gällde tretton punkter. Bro Hof bestred tolv av de tretton punkterna i föreläggandet. Enligt 
rättspraxis 2009 prövades frågor om brott mot Plan- och bygglagen i Förvaltningsrätten och 
frågor om brott mot miljöbalken i Mark- och miljödomstolen. Följaktligen prövades frågan om 
huruvida banan byggts i strid mot detaljplanen i Förvaltningsrätten och frågan om huruvida 
banan gjort intrång i naturreservatet i Mark- och miljödomstolen. 

Broängarnas naturreservat 
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2.1.3 Förvaltningsdomstolen upphävde föreläggandet 
Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot beviljat bygglov och gällande 
detaljplan. Förvaltningsrätten ansåg samtidigt att det är obegripligt att ett så omfattande projekt 
som detta, under så lång tid, inte avsatt något fortlöpande och registrerat engagemang från 
kommunens sida. Det finns uppgifter om att arbetena följts löpande och det är då än mer 
svårförståeligt att ingen på kommunen reagerat förrän arbetena är slutförda. Förvaltningsrätten 
ansåg därför att föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda intressen jämfört med 
vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att föreläggandet upphävs. 
Domen överklagades inte av någon part. 

2.1.4 Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att naturreservatets gränser aldrig 
fastställts 

I den andra prövningen bedömde först Länsstyrelsen och sedan Mark- och miljödomstolen att 
golfbanan hade gjort intrång i naturreservatet då den hade byggts utanför gränsen för 
detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som ändrade domen och 
upphävde kommunens vite och förelägganden. I beslutet konstaterades att gränsen för 
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Domstolen ansåg vidare att det är 
ostridigt att gränsen inte satts ut inom den i naturreservatsbeslutet föreskrivna ettårsfristen. 
Domstolen ansåg därför att, om inte gränserna varit klarlagda, så är det inte möjligt att påstå att 
part - Bro Hof - vidtagit otillåtna åtgärder inom ett område som hör till ett naturreservat, eller att 
kräva att parten på grund därav ska återställa marken. Då det också framgår att strandskyddet är 
upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte bebyggelsen något 
intrång i strandskyddet. 

2.1.5 Rättsläget efter de två domarna 
Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid med detaljplanen 
men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i strandskyddat område. Den delen 
som är byggd i strid med detaljplanen behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd 
för att vara kvar i oförändrat skick i det läge den är i dagsläget. 
 
Domarna ändrar dock inte formellt gällande detaljplan och de byggrätter som denna medger. 
 

2.2 Syfte 
Planens syfte är, med bakgrund av ovanstående, att ändra gällande detaljplan så att den följer 
gällande domslut. Samtidigt med detta tas ett nytt naturreservatsbeslut så att gränsen för 
naturreservatet fastställs i enlighet med detta. Skötselplanen för naturreservatet ses samtidigt 
över och aktualiseras. Syftet är att skapa klarhet i de förhållanden som gäller vid golfbanan så 
att både golfbanan och naturreservatet kan fortsätta att förvaltas utan konflikter. Utöver detta 
görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för behandling i domstol. 

3 Miljöbedömning  
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL 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. Övergångsbestämmelserna innebär att 
för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och 
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats 
före 2018-01-01. Eftersom planprocessen för ändring av detaljplanen för Bro Hof inleddes 2012 
gäller de äldre lagbestämmelserna för denna plan. 
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3.1 Betydande miljöpåverkan 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska 
planen genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  

Kommunen har konstaterat att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta är kopplat till de höga kultur- och naturvärdena inom och i anslutning till 
planområdet samt att planområdet sträcker sig in i skyddade områden som riksintresse för 
kulturmiljö, naturreservat, Natura 2000-område samt skyddsområde för ytvattentäkten Mälaren. 
Frågor som enligt behovsbedömningen särskilt behöver belysas är konsekvenser för den 
värdefulla kulturmiljön, naturmiljön samt vattenmiljön. 

 

3.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen 
så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, innefattar analys 
och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska 
integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan 
identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar. 

Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs, en 
beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt 
och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också 
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen eller programmet. 
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4 Områdesbeskrivning 
 

 
Figur 1. Bro Hof slott med omgivning. Källa: Eniro. 
 

4.1 Nuvarande markanvändning 
Planområdet är beläget söder om Bro samhälle och i direkt anslutning till Mälaren. 
Inom området är Bro Hof slott beläget med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader, 
slottspark, alléer mm. Marken inom området är huvudsakligen ianspråktagen för 
golfbana, dammar samt andra anläggningar för golfbanans verksamhet.  

4.2 Omgivning 
Bro Hof:s anläggning avgränsas i söder av Mälaren och i väster ligger bostadsområdet 
Rättarboda. Norr om berört område ligger järnvägen och Bro station och norr om denna breder 
Bro samhälle ut sig. Bro kyrka är belägen nordost om planområdet och i öster ligger SL:s 
pendeltågsdepå, se figur 1. 

4.3 Planförhållanden 

4.3.1 Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området utpekat som golfbana. 

4.3.2 Detaljplan 
Gällande detaljplan för Brogård nr 0315 anger huvudsakligen golfanläggning inom området. 

4.3.3 Angränsande planer och projekt 
Under hösten 2017 och våren 2018 har två detaljplaner för större sammanhängande 
bostadsområden med tillhörande service vunnit laga kraft. Den ena är ”Trädgårdsstaden i Bro, 

Bro 

Mälaren 

Brodepån 

Bro kyrka 

Bro Hof 
slott 

Rättarboda 

Tegelhagen 
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etapp 1” som ligger strax norr om golfbanan och direkt söder om järnvägsstationen i Bro. Den 
andra är ”Tegelhagen” som ligger direkt väster om golfbanan. 

4.4 Riksintressen och skyddade områden 
Mälaren med öar och strandområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken). Turismen och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Mälaren 
är också riksintresse för yrkesfisket.  

Vattenmiljön söder om Bro Hof, Broviken, är Natura 2000-område och därmed 
riksintresseområde, se figur 2.  

Planområdet ingår i Bro riksintresseområde för kultur (3 kap 6§ miljöbalken), se figur 4.  

Söder om golfanläggningen är Broängarnas naturreservat beläget, vilket inrättades i samband 
med att gällande detaljplan upprättades. Stora delar av naturreservatet utgör även 
fågelskyddsområde. 

  
Figur 2. Olika skyddsområden för natur- och vattenmiljö. Källa: Länsstyrelsens GIS-databas. 

4.5 Strandskydd 
Av mark- och miljööverdomstolens dom framgår att strandskyddet är upphävt i de delar som 
inte sammanfaller med naturreservatet och eftersom gränsen mellan detaljplan och naturreservat 
varit otydlig utgör inte bebyggelsen något intrång i strandskyddet. Inom det planområde som 
täcks av gällande detaljplan finns dispens för golfbaneändamål och med ledning av ovanstående 
dom gäller detta således även de områden där plan/naturreservatsgränsen varit otydlig, vilket i 
denna planändring korrigeras. I föreslagen planändring behöver strandskyddet upphävas 
alternativt behöver man ansöka om dispens för vissa mindre delar, framförallt det nya området 
på Kvarnängen som föreslås som utslagsplats/backtee. Planändringen medför således att 
planområdet ianspråktar vissa mindre områden där strandskydd idag råder samt att vissa mindre 
områden som idag inte är strandskyddade återfår strandskydd. 
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5 Alternativ 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. 

5.1 Planändringen 
Planändringen innebär huvudsakligen att anpassa detaljplanen för golfbanan till hur golfbanan 
de facto byggts och samtidigt görs mindre anpassningar till nya behov i verksamheten. 
 

5.1.1 Golfbanan 
Anpassning av detaljplan till hur golfbanan byggts 
Ändringarna av planen avser huvudsakligen de delar där banan är byggd i strid med gällande 
detaljplan eller utanför planområdet. I denna zon ändras bestämmelserna och gränserna så att 
golfanläggning utökas och justeras så att gränslinjen följer anlagd golfbana i enlighet med 
beslutade domar.  
 
Planändringen innebär också att den yta mellan golfbanan och vattnet, som innebär att greener, 
fairways och utslagsplatser ej får anordnas, (i gällande plan markerad med cirklar) tas bort. 
Kravet i gällande detaljplan att dräneringsvatten från golfbanan inte får avledas direkt ut i 
Mälaren/Broviken gäller dock även för det utökade golfbaneområdet. 
 
För att möjliggöra vasslåttring och löpande underhåll av strandskoningar mm, föreslås den nya 
plangränsen ligga cirka 10 meter utanför nuvarande strandkant i de delar där golfbanan ligger 
direkt an mot vattnet. Detta område ges användningen; ”Öppet vattenområde, Åtgärder för att 
hålla vattenområdet öppet och förstärkning av strandkanten får utföras.” 
 
Flytt av föreslagen utslagsplats/backtee 
I planområdet västra del, på Kvarnängen, finns byggrätt för golfbana i den gällande planen som 
inte har utnyttjats. Syftet med detta område var att här kunna anlägga en så kallad backtee för 
mästerskapstävlingar. Som banan nu anlagts ligger detta område inte rätt i spellinjen och man 
vill därför från Bro Hof ändra läget för backtee området. Man vill därför ta bort del som ligger 
direkt mot Mälaren från detaljplanen för att tillföra dessa till naturreservatet. Istället vill man 
utöka planområdet på en närliggande del för att möjliggöra för mästerskapsutslagsplatser vid hål 
18. Planen justeras även i gränsen till fastigheten Bro Gård 1:88 där planen och 
fastighetsgränsen inte stämmer överens. 
 

5.1.2 Bebyggelsen 
Ändring från föreslaget whiskydestilleri till konferens 
I en del, vid de gamla ekonomibyggnaderna, har man i gällande detaljplan möjlighet att uppföra 
ett whiskydestilleri. Då man inte längre har några planer på ett whiskydestilleri vill man istället 
ändra användningen inom denna byggrätt till den mer allmänna användningen ”hotell, 
konferens, golfcentrum”, för att bättre spegla dagens behov. Planändringen ger möjlighet att 
anlägga en större konferensanläggning än vad som medges i gällande plan. Skälet till detta är att 
en ny konferensanläggning behöver vara större än vad nuvarande plan ger möjlighet till. Det 
krävs 100-150 rum och därmed större konferensutrymmen. Gällande detaljplan gav möjlighet 
till en konferensanläggning med cirka 70 rum. Den varsamhetsbestämmelse, q1, som finns i den 
gamla planen finns kvar. Denna innebär att tillkommande bebyggelse i utförandet ska anpassas 
till den kulturhistoriska miljön. 
 
Borttagande av prickmark 
Vid ekonomibyggnaderna vill man också ta bort prickmark i syfte att ge möjlighet att bygga 
"servicebyggnader" – bl.a. spolplatta för golfbanans arbetsmaskiner. Byggrätten begränsas till 
1000 kvm totalt och max 200 kvm per byggnad. Den varsamhetsbestämmelse, q1, som finns i 
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den gamla planen finns kvar. Denna innebär att tillkommande bebyggelse i utförandet ska 
anpassas till den kulturhistoriska miljön.  
 
Flytt av föreslagna komplementbyggnader vid slottet 
I parken norr om slottet har man i gällande detaljplan möjlighet att uppföra sex 
komplementbyggnader – parkvillor för hotelländamål. Planändringen innebär att man flyttar 
placeringen av dessa byggnader (ca 10 meter in mot mitten av parken från båda sidorna och ca 
20 meter längre mot norr, se figur 3). Justeringen av byggnaderna innebär således en marginell 
förändring i relation till gällande detaljplan. 
 

 
Figur 3. Med gul färg markeras den föreslagna nya placeringen av konferenshusen i relation 
till nu gällande detaljplan. Med lila färg markeras byggnader som fanns redan 1917. 

5.2 Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om inte planen 
genomförs. Det betyder inte att allt förblir oförändrat och nollalternativet kan således skilja sig 
från nuvarande förhållanden. Nollalternativet utgår från de planer och beslut som idag finns att 
förhålla sig till. 
 
Med utgångspunkt från gällande detaljplan samt med stöd av gällande beslut/domar, se avsnitt 
2.1, gör Upplands-Bro kommun och Bro Hof Slott bedömningen att nollalternativet 
huvudsakligen innebär att markanvändningen är densamma som i nuläget samt med en 
möjlighet att bygga ut i enlighet med gällande detaljplan. 
 
Detta innebär övergripande att; 
- Golfbanan är utformad som idag samt med möjlighet att anlägga backtee på Kvarnängen (dock 
annan lokalisering än i föreslagen planändring).  
- Att bebyggelsen är utformad som idag samt med möjlighet att anlägga komplementbostäder i 
slottsparken och ett whiskydestilleri i anslutning till ekonomibyggnaderna. 
 

5.3 Övriga alternativ 
Då planändringens huvudsakliga syfte är att anpassa detaljplanen till hur golfbanan de facto 
byggts och i övrigt göra mindre anpassningar för den pågående verksamhetens nuvarande behov 
har inga övriga alternativ identifierats. 
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6 Avgränsning 
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på 
de faktorer som kan leda till betydande miljöeffekter. 

6.1 Övergripande 
MKB:n avgränsas till att fokusera på att beskriva konsekvenserna av de förändringar som görs i 
förhållande till nollalternativet. 

6.2 Geografisk avgränsning 
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på 
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan.  

6.3 Tidsmässig avgränsning 
Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet (fastigheten Bro Gård 1:88). Då värdefulla 
kultur-, natur- och vattenområden sträcker sig även utanför planområdesgränsen är det aktuellt 
att ha ett större geografiskt perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga 
delar utanför planområdesgränsen för att en helhetsbedömning ska kunna göras. 

6.4 Saklig avgränsning 

6.4.1 Miljö- och hälsoaspekter 
 
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet 
med denna miljökonsekvensbeskrivning:  
 
Kulturmiljö – Bro Hof slott ingår i riksintresse för kulturmiljö. Ny bebyggelse, m.m. kan 
innebära en påverkan på miljön. Detta beskrivs och konsekvensbedöms.  
 
Vattenmiljö – Underhåll av strandskoning inom vattenområde kan innebära grumling och 
påverkan på vattnets kvalitet. Påverkan på Natura 2000-området Broviken och skyddsområde 
för Mälarens vattentäkt beskrivs.  
 
Naturmiljö – Området angränsar till Broängarnas naturreservat och inom området finns 
skyddsvärda träd och naturmiljöer som kan påverkas vid planerade förändringar av området. 
Strandskyddet återinträder inom del av området och kommer i vissa delar att behöva upphävas. 
Konsekvenser för naturmiljön beskrivs. 
 
Rekreation – Strandskyddet återinträder inom del av området och dispens för golfändamål 
kommer i en mindre del att behöva sökas. Då den del av området på Kvarnängen där dispens 
kommer att sökas är liten i sammanhanget och relativt otillgänglig för allmänheten bedöms inte 
allmänhetens möjlighet till rekreation påverkas. Denna aspekt beskrivs därför inte närmare i 
MKB:n.  
 

6.4.2 Miljökvalitetsmål 
En MKB ska bland annat innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen.  
 
I tabell 1 ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen. De mål som bedömts vara relevanta för 
denna MKB har markerats med fet stil. 
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Tabell 1. Miljökvalitetsmål. 
MILJÖMÅL 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

7 Miljö- och hälsokonsekvenser planändringen 

7.1 Kulturmiljö 

7.1.1 Bedömningsgrunder 
Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara 
betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. 
Planområdet ingår i riksintresseområdet Bro [AB 33] (Bro sn), se figur 4. Bestämmelser om 
riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Ett riksintresse ska långsiktigt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. 
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Figur 4. Bro, riksintresseområde för kulturmiljö (nuvarande avgränsning). 
 
Beskrivningen av riksintresset Bro, i sin nuvarande utformning, beslutades 1990 och lyder 
enligt följande; 
 
Motivering: 
”Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag domineras av 
Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas av det sena 1800-talets anläggningar. 
(Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö, Herrgårdsmiljö).” 
 
De konkreta uttrycken för riksintresset beskrivs på följande sätt: ”Den idag övergivna Husbyby, 
som visar på områdets centrala funktion redan under järnåldern. Assurstenens runristning och 
Assurs hög bland storhögarna på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar om en 
vikingatida stormannagård. Bro sockenkyrka med äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri 
som bildades vid mitten av 1500-talet, med nuvarande huvudbyggnad från 1888, fyra 1700-
talsflyglar, park och långa alléer, en mängd ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt 
ångbåtsbrygga och tegelbruk som varit i drift in i sen tid. Det storskaliga odlingslandskapet 
med stora arealer som skapats genom invallningar på 1940-talet.”  
 
De kursiverade uttrycken i beskrivningen av riksintresset ovan kan sägas utgöra kärnvärdena 
inom riksintresset, dvs de uttryck inom riksintresset som är centrala för förståelsen av miljön 
och historien, och som också är väsentliga att bevara och att undvika att de utsätts för ”påtaglig 
skada”, som det uttrycks.  
 
Riksintresset kan utifrån värdebeskrivningen sägas bestå av i huvudsak tre skilda delar och 
sambandet, såväl rumsligt som tidsmässigt, dem emellan. 
1. Fornlämningar, medeltida kyrka 
2. Herrgårdsbebyggelse, torpbebyggelse, parker och alléer etc. 
3. Det storskaliga odlingslandskapet. 
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7.1.2 Förutsättningar 
Brogård i Upplands-Bro kommun utgör en av många slottsmiljöer i anslutning till Mälaren med 
en historia som går ner i 1500-tal. Med tiden har många av dessa historiska miljöer fått en 
ändrad funktion och så är även fallet vad gäller Brogård, som idag går under namnet Bro Hof 
Slott och inom vars ägor golfklubben Bro Hof Slott Golf Club finns, vilket tydligt markerar en 
ny inriktning från den historiskt förankrade jordbruksverksamheten. 
 
Brogård har rötter tillbaka till medeltiden, men bosättning har funnits inom området sedan i alla 
fall den yngre järnåldern, speglat i de välbevarade gravfälten söder om kyrkan och runstenen 
längs vägen mot norr från kyrkan. 
 
Nuvarande palatsliknande huvudbyggnad uppfördes 1888. I samband med anläggandet av 
huvudbyggnaden fick även omgivande parklandskap sitt nuvarande utseende. 

7.1.3 Konsekvenser planförslag 
Tre av de förändringar som görs i föreslagen planändring bedöms kunna ha en påverkan på 
områdets kulturmiljö varför dessa analyserats närmare i ett separat PM1. Bedömningen 
kompletterar den PM som upprättades år 2004 inför arbetet med projektet Bro Hof och som 
ingick som ett underlag till gällande detaljplan2. Dels bedöms en mindre flytt av de planerade 
komplementbyggnaderna (parkvillor för hotelländamål) i parken norr om slottet, dels ett 
upphävande av avsatt område till destilleri (småindustri) och slutligen ett borttagande av 
prickmarken i plankartan över området för ekonomibyggnaderna väster om vägen ner till slottet. 
Konsekvensbedömningarna i detta avsnitt baseras på ovan nämnda PM från 2018. 
Utgångspunkten för att bedöma frågan om påtaglig skada på riksintresset utgår från värdena 
inom riksintresset och framför allt då kärnvärdena, se avsnitt 8.1.1. 
 
Den begränsade flytten av de planerade komplementbyggnaderna i parken bedöms snarast 
förstärka de kulturhistoriska värdena genom att de träd som finns längs sidorna på parken i 
högre grad skulle kunna sparas samt att byggnaderna hamnar i linje med befintliga 
flygelbyggnader till slottet.  
 
I det andra fallet är det svårt att ur kulturhistorisk synvinkel hävda att borttagandet av 
markeringen för småindustri i sig skulle innebära negativ påverkan på riksintresset, då ett 
whiskydestilleri inte har någon historisk förankring i miljön. Området för destilleriet utgör en 
del av det område som sedan slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet varit herrgårdens 
plats för ekonomibyggnader och rimligt vore att området inordnas i den miljö som illustrerar 
driften av området (tidigare jordbruk, numera golfbane- och konferensaktiviteter). Det bör dock 
noteras att eventuellt tillkommande bebyggelse bör anpassas till miljön i linje med vad som är 
inskrivet i detaljplanen.  
 
Den tredje planerade förändringen innebär att den prickning av marken väster om vägen till 
slottet, och som markerar att ingen bebyggelse får anläggas, föreslås vid revideringen av planen 
att utgå. Det aktuella området utgör ekonomidelen av slottets verksamhet, med en ständig ny-, 
om- och tillbyggnad av skilda typer av hus, allt efter tidens behov.  
 
Området fungerar även idag som ett område med ekonomibyggnader för golfbanans 
verksamhet, som i likhet med exempelvis jordbruk, har återkommande behov av att förändra, 
bygga till och komplettera bebyggelsen mot bakgrund av ändrade regler, verksamheter etc. Det 

                                                      
1 PM Antikvariska synpunkter på förslag till justering av detaljplan över Bro Hof Slott Golf 
Club, Dan Carlsson, Arendus AB, 2018-02-13 
2 Att anlägga en golfbana i ett riksintresse för kulturmiljövården. Dan Carlsson, Rapport 
ArkeoDok 2004 
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har förts fram det något ologiska i att låsa detta landskap till en rådande situation genom en 
prickning av området. Det väsentliga är att de byggnader som finns inom området, och som 
speglar en lång tids verksamhet, kommer att finnas kvar och att eventuella nytillskott anpassas 
till storlek, omfattning och lokalisering till den historiskt framvuxna strukturen.  
 
Det måste slutligen betonas att ett borttagande av prickning av området, förutsätter att de 
riktlinjer som gäller för anläggande av eventuellt nya byggnader, ändringar av äldre etc, också 
fullföljs, för att inte de kulturhistoriska värdena skall påverkas. Om detta fullföljs bedöms de 
sammantagna förslagen till ändringar av detaljplanen inte innebära skada på riksintresset. 
 
I sammanhanget bör även påpekas att som ett led i etableringen av den nuvarande golf- och 
konferensanläggningen Bro Hof ingick i projektet att så långt möjligt även restaurera miljön, 
såväl vad gäller bebyggelsen till Slottet som alléer och parker och andra delar av området, med 
det uttalade syftet att lyfta fram och bevara så stor del av miljön som möjligt, och ändå kunna 
anlägga en modern golf och konferensanläggning. Bland annat fanns ambitionen att renovera 
och behålla hela 17 av 21 byggnader, att återskapa ångbåtsbryggan och att restaurera alléer. 
Man kan notera att de planer och tankar som ingick i den ursprungliga planen för Bro Hof 
avseende den äldre historien till stora delar har genomförts, vilket är positivt för riksintresset. 
Den slutsats som drogs i nämnda PM från 2004, om de ambitiösa planerna fullt ut skulle 
genomföras, var följande; ”Sammantaget innebär detta att riksintresset i den del som berör 
herrgårdsbebyggelsen enligt min mening kommer att förstärkas och det skapas en bas för 
framtida underhåll och vård, något som saknas idag”. 
 

7.2 Landmiljö 

7.2.1 Bedömningsgrunder 
 
Naturreservat 
Naturreservat är ett naturområde som skyddas med lagstiftning. Det kan vara ett område som är 
betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. 
Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet 
med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. 

7.2.2 Förutsättningar 
 
Naturreservat och Natura 2000 
Broängarnas naturreservat är ett 268 hektar stort strandängsområde beläget i direkt 
anslutning till planområdet och inrättades samtidigt som gällande detaljplan för Bro Hof 
antogs. Området är ett av Stockholms fågelrikaste med omkring 225 observerade fågelarter. 
Reservatet är också skyddsvärt för sin äng- och hagmarksflora samt för de vattenväxter som 
finns i Broviken. Brovikens mjukbottnar är dessutom viktiga för fiskreproduktion.  
Naturreservatet är också en viktig portal för kommunens friluftsliv. Vandringsleden 
Upplands-Broleden går genom reservatet. Delar av naturreservatet är utpekat som Natura 
2000-område (Broviken) och ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturtyper. Inom området 
finns även skyddsvärda fågelarter, se avsnitt 7.3.2. 
 
Området Kvarnängen i planområdets västra del där ny utslagsplats planeras 
I början av 1960-talet slutade man att hävda Kvarnängen med kor på grund av att 
mjölkproduktionen lades ned på Brogård. Några enstaka hästar fortsatte emellertid att hävda 
marken en bit in på 1980-talet. Bilden nedan visar hur det såg ut 2004 på den nu aktuella platsen 
där ny utslagsplats/backtee för hål nr 18 föreslås att anläggas. 
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Figur. 5. Kvarnängen i maj 2004. Den strandäng som en gång fanns här är borta på grund av 
upphörd hävd med igenväxning som följd med klibbal och tuvtåtel. I bakgrunden syns vass som 
har etablerat sig på strandängen. Ny tee för hål 18 planeras vid röda punkten och sträcker sig 
mot höger. 
 
I maj 2004 utgjordes vegetationen på Kvarnängen av älgört, tuvtåtel, grenrör, vass- och 
plattstarr – växtarter som gynnas när hävden upphört. Öster om Kvarnängen fanns vid denna 
tidpunkt en vassbård som var cirka 25-50 meter bred. I samband med bildandet av Broängarnas 
naturreservat 2005 påbörjades arbetet med att restaurera Kvarnängen. I vissa områden var 
igenväxningen mer påtaglig medan i andra delar var den mer öppen. I den del av Kvarnängen 
som ny tee planeras var de botaniska värdena år 2005 måttliga och här hade igenväxningen 
kommit långt. Här dominerade kraftiga tuvor av tuvtåtel och klibbal som var cirka 15-20 år 
gammal.  
 
Vid fältbesök i augusti 2010 och september 2017 kunde noteras att det kommer ta tid innan 
någon egentlig strandängsvegetation kommer etablera sig på Kvarnängen. Detta trots att sly och 
unga träd tagits bort och att området hävdas genom slåtter. Någon skillnad i artförekomst kunde 
inte noteras mellan 2010 och 2017. I det område där ny tee föreslås har ännu ingen 
strandängsvegetation etablerat sig. Marken har här en fuktig karaktär men floran utgörs 
fortfarande av tuvtåtel, grenrör och vass. Några arter som emellertid har tillkommit är gåsört, 
revsmörblomma. Den yta som planeras ianspråktas för ny tee har sammanfattningsvis ännu inte 
fått den vegetation som en sötvattenstrandäng skall ha. En sådan grässvål kännetecknas av 
många växtarter per kvadratmeter (10-20 arter) och att vass och grenrör endast förekommer i 
liten utsträckning. 
 
När det gäller det område som avsatts som tee i den nu gällande detaljplanen (men ännu inte har 
nyttjats), är detta markområde både fuktigt och blött. Detta på grund av grundvatten tränger 
fram från berget och påverkar hydrologin. Områdets vegetation utgörs huvudsakligen av 
tuvtåtel, grenrör och vass men här finns även revsmörblomma och krypven. Att marken är blöt 
är positivt då det råder brist på sådana marker i landskapet. 
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Fågelskyddsområdet på Kvarnängen 
Fågelskyddsområden bildas för att hålla vissa områden störningsfria, vanligtvis under vår och 
försommar.  I Stockholms län finns ett femtiotal fågelskyddsområden. Då och då reviderar man 
fågelskyddsområden då förändringar kan ha skett i fågelfaunans sammansättning eller att 
predationstrycket har minskat. Även en utebliven negativ effekt av mänsklig störning kan 
föranleda en revidering.  

 
Kvarnängen ingår idag i ett större fågelskyddsområde, se figur 2, som är beläget inom 
Broängarnas naturreservat. Fågelskyddsområdet omfattar både land- och vattenområden. 
Vattenområdet dominerar till 95% av arealen. Det är nu 13 år sen fågelskyddsområdet bildades. 
Under dessa år har erfarenheter vunnits gällande fågelskyddets betydelse/effekt för fågellivet 
men också dess inverkan på allmänhetens möjligheter att kunna röra sig fritt på fast mark inom 
reservatet. Sen naturreservatet bildades (2005) har bland annat ornitologer men även andra 
besökare, framfört att det knappast är motiverat att ha med samtliga landområden inom 
fågelskyddsområdet, eftersom flertalet häckande och rastande fåglar inte störs i nämnvärd 
omfattning när man uppehåller sig på land.  
 
Sen naturreservatet bildades har Kvarnängen (ca 4 ha) röjts och slåttrats (årligen). Området är 
idag helt öppet till sin karaktär. Strax intill Kvarnängen ligger en förbindelseväg mellan hål 17 
och 18 som nyttjas frekvent. Inventeringar som genomförts inom Kvarnängen visar att tofsvipa, 
enkelbeckasin och ängspiplärka förekommer vissa år under häckningstid (endast tofsvipa har 
dock konstaterats häcka inom området). Dessa tre arter är inte speciellt störningskänsliga då 
bona är väl dolda i terrängen. Ungarna av tofsvipa är väl kamouflerade och de är generellt 
flygfärdiga i mitten av maj/början av juni. 
 
Parken norr om slottet där nya komplementbyggnader planeras 
I parken norr om slottet finns idag knappt 90 planterade lövträd av arterna ask (29 individer), 
lind (12) och lönn (45), som alla står på näringsrik jord. Totalt bedöms 15 träd i parken vara 
skyddsvärda, se figur 7. Av dessa är 14 (ask och lind) över 300 cm i omkrets och därtill kommer 
ytterligare ett skyddsvärt träd (en lönn) som är under 300 cm men har håligheter som är 
värdefulla. Mycket tyder på att flertalet träd har planterats vid ett och samma tillfälle, men att 
kompletteringar har gjorts vid senare tillfällen för att ersätta träd som dött (främst lönn). 
Omkretsen i brösthöjd på den grövsta asken är 435 cm och linden 385 cm, tyder på att dessa 
trädslag är cirka 200- 250 år gamla.  
 
Ur biologisk synvinkel är asken (rödlistad, kategori starkt hotad, EN) det mest intressanta 
trädslaget i parken. På några av askarna har en intressant lavflora etablerats, t.ex. brosklav och 
spiklavar. Minst en ask och en lönn har större naturliga ihåligheter som troligtvis har använts av 
hålhäckande fåglar. Mulm förekommer endast i liten mängd. Slottsparken ingår i en 
nyckelbiotop (N4486-1997) som Skogsstyrelsen inventerat (1997). 
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Figur 6. Tv Parken sedd mot norr. Th Parken sedd mot söder med slottet i fonden. 
 
 

 
Figur 7. Värdefulla träd i parken norr om slottet. 
 

7.2.3 Konsekvenser planförslag 
Några av de förändringar som görs i föreslagen planändring bedöms kunna ha en påverkan på 
områdets naturmiljö varför dessa analyserats närmare i ett separat PM3. Dels bedöms en flytt av 
de planerade komplementbyggnaderna i parken norr om slottet och dels en flytt av föreslagen 
utslagsplats på Kvarnängen, och slutligen ett upphävande av fågelskyddet på Kvarnängen. 
Konsekvensbedömningarna i detta avsnitt baseras på ovan nämnda PM från 2018. 
 
Flytt av föreslagen utslagsplats/backtee 

                                                      
3 PM Konsekvenser för naturmiljön vid föreslagen planändring - Bro Hof, Hans Sandberg, 
Biomedia, februari 2018. 
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Planändringen innebär att planområdet utökas med en närliggande del av Kvarnängen och att en 
del av Kvarnängen som ligger direkt mot Mälaren tas bort från detaljplanen för att tillföras till 
naturreservatet. Naturmiljön inom Kvarnängen påverkas lokalt men bedöms som helhet inte 
påverkas negativt av planändringen. Bedömningen grundas främst på att berört område inte 
innehar några högre värden då ingen strandängsvegetation ännu har etablerats, att 
artsammansättningen utgörs av triviala växter som är vanliga runt Mälaren samt att det tillförs 
ett markområde av fuktig/blöt karaktär från gällande detaljplan till naturreservatet. 
Konsekvenserna för Kvarnängen som helhet är mycket marginell då endast någon procent av 
området tas i anspråk i planändringen. 
 
Upphävande av fågelskyddet på Kvarnängen 
Vid ett upphävande av fågelskyddet förväntas inte besöksantalet öka i någon högre grad frånsett 
att traktens ornitologer ges möjlighet att besöka området. Då området ligger förhållandevis 
isolerat i anslutning till golfbanan bidrar detta till att den breda allmänheten ändå inte hittar hit. 
Flera ornitologer har framfört att fågelskyddet på Kvarnängen kan upphävas eftersom området 
inte har den artsammansättning hos våtmarksfåglar som motiverar ett tidsbegränsat fågelskydd. 
Då de fåtal fågelarter som tidvis häckar inom detta område är mindre störningskänsliga bedöms 
påverkan vara liten. Vid enstaka större golftävlingar kan fler besökare befinna sig inom 
Kvarnängen. Dessa är då främst koncentrerade till området kring utslagsplatsen/tee och 
påverkan på fågellivet bedöms även då vara liten. 
 
Flytt av föreslagna komplementbyggnader vid slottet 
Den nya placeringen av komplementbyggnaderna innebär att fler värdefulla träd i parken 
kommer att vara möjliga att spara. Parken bedöms kunna behålla sin karaktär som slottspark om 
urvalet av träd som behöver tas bort sker på ett genomtänkt sätt. Lindarna bör genomgående 
sparas då detta trädslag har ett stort naturvärde. Även askarna är värdefulla ur 
naturvårdssynpunkt, men eftersom flera av träden troligtvis har askskottsjuka, får man räkna 
med att några askar dör inom kort och behöver tas bort då dessa utgör en säkerhetsrisk. 
Lindarna däremot kan med fördel kronbeskäras eftersom de då kommer att kunna bli äldre. 
 

7.3 Vattenmiljö och vattenresurser 

7.3.1 Bedömningsgrunder 
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde  
För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen fastställa 
vattenskyddsområden för viktiga grundvattenförekomster eller sjöar och vattendrag. Inom ett 
vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter och åtgärder som riskerar att förorena 
vattnet på både kort och lång sikt. Planområdet omfattas av sekundärt skyddsområde för 
vattentäkten. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Natura 2000-området Broviken 
består av stora arealer grunda bottnar av naturtypen naturligt näringsrika sjöar med nate och 
dybladsvegetation. Brovikarna är mycket viktiga som yngelområden för fisk. Brovikens 
rika undervattensflora och -fauna är viktig som födoresurs för rastande fåglar. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Broviken tillhör vattenförekomsten Mälaren-Görväln som vid senaste bedömningen bedömdes 
ha god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status pga förhöjda halter av industriella 
föroreningar, tungmetaller och tribetyltenn (TBT). 
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Artskyddsförordningen (2007: 845)  
I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna kräver 
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är 
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens från länsstyrelsen innan 
verksamheten får genomföras. För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är art 
som riskerar dö ut från ett område, exempelvis från ett land. 
 

7.3.2 Förutsättningar 
 
Vasslåtter 
Slåtter av vass är ett värdefullt komplement till pågående bete, t ex för att hålla undan bladvass 
som tränger sig in på strandängar. Att slåttra bladvass under vattenytan är ett effektivt sätt att se 
till att den inte expanderar. I de grunda vattenområdena i den inre delen av Broviken, mellan f.d 
invallningen och fastlandet, har bladvass årligen slåttrats sen början av 2000-talet. Den yta som 
slåttras på vass har tidigare varit åkermark fram till att invallningen brast år 2000. 
Jordbruksverket har i särskilt avtal sedan 2001 ersatt Bro Hof för att hålla den inre delen av 
Broviken öppen från vass genom slåtter/röjning. Nuvarande avtal upphör 2022. 
 
Strandskoning 
En strandskoning bestående av sammanfogade stenar löper längs med strandlinjen för att 
stabilisera strandkanten och skydda marken mot erosion. 
 
Skyddsvärda fåglar 
Flera skyddsvärda fågelarter häckar eller födosöker inom området. Skyddsvärda arter som 
påträffats inom området är bland annat brun kärrhök brushane, fiskgjuse, fiskmås, fisktärna, 
gråtrut, grönbena, havsörn, rödbena, salskrake, silvertärna, skedand, skräntärna, snatterand, 
stjärtand, sångsvan, vilka samtliga är upptagna i EG:s fågeldirektiv, annex 1. Av dessa arter är 
det ingen som häckar i det vassområde som slåttras. Däremot är det flera arter som vistas i 
området under vår- och höstflytten för näringssök. 

7.3.3 Konsekvenser planförslag 
 
Vasslåtter 
Planändringen möjliggör ”åtgärder för att hålla vattenområdet öppet” i ett område om cirka 10 
meter närmast stranden. Syftet med vasslåttern är att undvika att vattenområdet i inre delen av 
Broviken (tidigare åkermark) växer igen med vass och salix. Genom att vassen slås av sätts 
växtkraften också ned betydligt. Detta leder till att vassen minskar i utbredning och att 
vattenvegetationen (vattenväxter) gynnas. Att de grunda vattenområdena hålls öppna genom 
slåtter är också väsentligt för våtmarksfåglar såsom svanar, gäss, simänder, hägrar, vadare och 
måsar som lätt kan söka näring i de grunda vattenområdena som slåttras. Ibland uppehåller sig 
ca 2 000-3 000 sim- och dykänder i den inre delen av Broviken under sensommaren/hösten. Vid 
slåtter gynnas larver av tofsmyggor och dagsländor, men även dykarskalbaggar och 
fjädermyggor. När de kläcks blir de lättfångad mat till vassens fåglar och deras ungar. Vasslåtter 
har också andra positiva effekter. Slåttern vitaliserar vassarna. Den öppnar upp och släpper ner 
solljus och vindarna kommer åt så att syre blandas ner i vattnet. 
 
Om man systematiskt slåttrar mycket stora arealer av vass så kan man påverka häckningsmiljön 
negativt för t.ex. rördrom och brun kärrhök och andra vassknutna fågelarter. I Sverige är dock 
vasstillgången mycket stor i våra slättsjöar, mycket på grund av att näringstillgången har ökat i 
våra vatten. Inom Broviken finns idag cirka 25 hektar vass (inom naturreservat 9,4 ha). Den 
vassareal som idag finns inom Broviken är fullt tillräcklig att hysa både häckande rördrom och 
brun kärrhök. Studier från sjön Tåkern visar att tillgången på föda är viktig för att brun kärrhök 
skall kunna etableras sig eftersom den jagar över åkrar, vassruggar och öppna grunda 
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vattenområden. Jaktområden för brun kärrhök är av hög klass i Broviken. För att rördrom ska 
kunna häcka krävs täta vassar. Sådana vassar finns i Brovikens östra del. 
 
Slåtter av vass i den inre delen av Broviken (inom reservatet) har pågått sedan 2001. Denna 
slåtter bör fortsätta eftersom den har många fördelar som gynnar den biologiska mångfalden och 
födosökande våtmarksfåglar. Slåttern skapar förutsättningar så att skyddsvärda fåglar lättare kan 
finna näring.  
 
Underhåll av strandskoning 
Strandskoningen utmed hål 15 och 16 behöver underhållas varför planändringen möjliggör 
”förstärkning av strandkanten” i ett område om cirka 10 meter närmast stranden. Underhållet 
kan exempelvis innebära att en mindre grävmaskin står på land och reparerar de eventuella 
skador som kan uppstå.  
 
Underhållsarbeten kan temporärt innebära grumling vilket kan påverka den känsliga 
vattenmiljön i Natura 2000-området. För att undvika konsekvenser behöver skyddsåtgärder 
vidtas. Skyddsåtgärder för att minimera grumling kan exempelvis vara att lägga ut länsar mellan 
strandskoningen och omkringliggande vattenområde. Länsar placeras då ut innan arbetet 
påbörjas och skall ligga kvar så länge som det är nödvändigt till grumlingen upphör. Kontroll att 
skyddsåtgärderna fungerar som de ska behöver också ske. Det är också angeläget att arbetet 
utförs vid rätt tid. Höst och vinter är att föredra ur flera aspekter, men framförallt så störs inte 
fågellivet under denna tid.  
 
Arbeten i vatten utgör så kallad vattenverksamhet och ryms inom 11 kap. MB. Mindre 
vattenverksamheter ska anmälas till länsstyrelsen när det är aktuellt att genomföra 
underhållsarbeten. Mer detaljerad information kring underhållsarbetenas utförande och 
konsekvenser ska lämnas i samband med anmälan till länsstyrelsen tillsammans med förslag till 
skyddsåtgärder.  
 
Med de skyddsåtgärder som vidtas i samråd med länsstyrelsen bedöms inte 
miljökvalitetsnormerna, det intilliggande Natura 2000-området Broviken eller Mälarens 
vattentäkt påverkas negativt av åtgärden. I sammanhanget bör även nämnas att underhåll av 
strandskoningen är en viktig åtgärd för att undvika att strandlinjen på sikt ska erodera, och är på 
så sätt ett skydd mot grumling.  

8 Samlad konsekvensbedömning 
Den föreslagna planändringen bedöms sammanfattningsvis ha små konsekvenser för områdets 
miljö, förutsatt att nödvändiga hänsyn tas vid genomförande av planen. Nedan sammanfattas de 
huvudsakliga negativa och positiva konsekvenserna som planändringen medför.  
 
Borttagande av ”prickmark” vid Bro Hof slotts ekonomibyggnader skulle kunna innebära en 
utbyggnad som kan påverkan på den riksintressanta kulturmiljön. För att säkerställa att ingen 
negativ påverkan sker har en begränsning av den tillåtna byggnadsarean för såväl den enskilda 
byggnaden som för området som helhet införts och den tidigare varsamhetsbestämmelsen för 
anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla miljön bibehålls. För kulturmiljön är det viktigt i 
den fortsatta processen att eventuella nytillskott i bebyggelsen följer föreslagna riktlinjer och 
anpassas till utformning, storlek, omfattning och lokalisering till den historiskt framvuxna 
strukturen. Om detta fullföljs bedöms de sammantagna förslagen till ändringar av detaljplanen 
inte innebära skada på riksintresset. 
 
Underhållsarbeten av strandskoning inom vattenområdet kan innebära grumling som kan 
påverka den känsliga miljön i Broviken. För vattenmiljön är det således framförallt viktigt att 
underhåll inom vattenområdet anmäls till länsstyrelsen alternativt tillståndssöks hos mark- och 
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miljödomstolen. Erforderliga skyddsåtgärder ska vidtas och påverkan kontrolleras så att inte den 
känsliga vattenmiljön i Broviken påverkas, vilket hanteras i samband med hanteringen av 
vattenverksamheten. 
 
Urvalet av träd som behöver tas bort i slottsparken bör ske på ett genomtänkt sätt så att de mest 
värdefulla träden i möjligaste mån sparas då dessa är viktiga för den biologiska mångfalden. 
 
Som ett led i etableringen av den nuvarande golf- och konferensanläggningen Bro Hof ingick i 
projektet att så långt möjligt även restaurera miljön, såväl vad gäller bebyggelsen till slottet som 
alléer och parker och andra delar av området, med det uttalade syftet att lyfta fram och bevara så 
stor del av miljön som möjligt, vilket också genomförts. Planändringarna, som bland annat 
innebär bättre förutsättningar för konferensverksamhet, ger Bro Hof bättre förutsättningar att 
bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet vilket medför en ännu bättre bas för framtida 
underhåll och vård av kultur- och naturmiljön i området. 

8.1 Avstämning mot miljömål  
I tabell x redogörs för hur hänsyn i planen tas till relevanta miljökvalitetsmål för föreslagen 
planändring. I tabellen görs en kvalitativ bedömning av planförslagets påverkan utifrån de mål 
som bedöms vara av betydelse. De olika färgerna innebär: 
 Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget 
 Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget 
 Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget 

 
Tabell 2. Föreslagen planändrings påverkan på miljökvalitetsmålen samt möjligheter för ökad 
hållbarhet utifrån respektive mål.  

 Planändringens påverkan Möjligheter/fortsatt arbete 
Miljökvalitetsmål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

  

Begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av växthusgaser) 

I princip all typ av mänsklig aktivitet 
bidrar till att öka utsläppen. Utbyggnad i 
ett område som delvis utgörs av 
grönområde leder till att det släpps ut 
mer växthusgaser. Ingen betydande 
förändring jämfört med nollalternativet. 
 

Genom att utnyttja förnybar energi inom 
området och bygga energisnålt kan 
området sträva efter ”nettonoll” utsläpp.  
 

Levande sjöar och vattendrag 
(god ekologisk och kemisk status, 
ytvattentäkters kvalitet, 
ekosystemtjänster, strukturer 
och vattenflöden, gynnsam 
bevarandestatus och genetisk 
variation, hotade arter, bevarade 
natur- och kulturmiljövärden, 
friluftsliv) 

Underhåll av strandskoning kan medföra 
grumling i Broviken om inte 
skyddsåtgärder vidtas. Detta innebär 
dock inte någon större förändring 
jämfört med nuläget då underhåll är 
möjligt att utföra redan idag efter 
prövning enligt miljöbalken (undantag 
krävs dock även från 
naturreservatsföreskrifterna eftersom 
vattenområdet idag ligger inom 
naturreservatet). 
 

Underhåll av strandskoning inom 
vattenområde är så kallad 
vattenverksamhet och kräver därmed en 
prövning enligt miljöbalken (anmälan 
eller tillstånd) där erforderliga 
skyddsåtgärder och kontroll beslutas. 

Myllrande våtmarker (bevarade 
av natur- och kulturmiljövärden, 
ekosystemtjänster vidmakthålls, 
friluftsliv och buller,) 

Planändringen möjliggör att en del av ett 
strandnära område på Kvarnängen kan 
ianspråktas för golfändamål medan en 
annan del som i gällande plan kan 
ianspråktas istället tillförs 
naturreservatet. Konsekvenserna 
bedöms vara marginella. 
 

De områden som inte utgör golfbana kan 
skötas så att det stimulerar och 
attraherar flera arter och 
ekosystemtjänster. Skötsel inom 
naturreservatet regleras i 
naturreservatets skötselplan.  
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 Planändringens påverkan Möjligheter/fortsatt arbete 
God bebyggd miljö (hållbar 
samhällsplanering, natur- och 
grönområden samt 
kulturmiljöer) 

De förändringar som föreslås i 
bebyggelsen bedöms inte påverka 
kulturmiljön i någon betydande 
utsträckning. Ny bebyggelse ska följa 
föreslagna riktlinjer och anpassas till 
utformning, storlek, omfattning och 
lokalisering till den historiskt framvuxna 
strukturen. 
 

 

Ett rikt växt- och djurliv 
(bevarande av naturtyper och 
arter, grönstruktur och 
ekosystemtjänster, tillgång till 
tätortsnära natur) 

Viss naturmark ianspråktas för nya 
byggnader och anläggningar. Alléer, 
parkmiljön och merparten av naturmiljön 
samt arter knutna till dessa kommer vara 
kvar. Planen bedöms inte förändra 
tillgången till ekosystemtjänster.  
 
Vasslåtter bidrar till att öka 
förutsättningarna för att skyddsvärda 
fåglar som födosöker i området ska finna 
näring 

Urvalet av träd som tas bort i 
slottsparken bör ske på ett genomtänkt 
sätt så att skyddsvärda träd i möjligaste 
mån sparas. Genom att plantera nya 
lövträd inom parkområdet och föryngra 
park och ev alléer stimuleras de gröna 
sambanden och dessa kommer finnas 
kvar framöver.  
 
 

 
Färgsättningen i tabell 2 illustrerar att den föreslagna ändringen av detaljplanen inte innebär 
någon väsentlig skillnad i jämförelse med nuläget och de utbyggnadsmöjligheter som finns i den 
gällande detaljplanen för Bro Hof.  

9 Uppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför.  
 
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske 
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande4.  
 
Lämpligen integreras uppföljningen av planen i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet 
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller skyddsåtgärder med avseende 
på t.ex. utsläpp till vatten. Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro 
kommuns egna övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning).  
 
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för kulturmiljö och anpassningar/hänsyn till 
kulturmiljön enligt planbeskrivningen mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa 
miljöhänsyn. 

                                                      
4 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.  
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Exploaterings- och köpeavtal Blommans 
förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploaterings- och köpeavtalet. 

Sammanfattning 
Exploateringsavdelningen har upprättat ett exploateringsavtal mellan 
Upplands-Bro kommun och Upplands Bro Kommunfastigheter AB gällande 
utbyggnaden av Blommans Förskola i Bro. Exploateringsavtalet reglerar 
ansvarsfördelning, huvudmannaskap och kostnadsfördelning mellan parterna.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 27 februari 2018 

 Exploaterings- och köpeavtal, den 27 februari 2018 

 Beslut om antagande av detaljplan §75, den 30 augusti 2017  

 Situationsplan, den 20 mars 2018  

Ärendet 
Exploaterings- och köpeavtalet har arbetats fram mellan parterna Upplands-Bro 
kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Exploaterings- och 
köpeavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden samt marköverlåtelser 
och kommande fastighetsregleringar mellan parterna inom ramen för förslaget 
till detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
utvidgning av förskolans verksamhet. Utbyggnaden är planerad för att rymma 
ca 40 barn utöver dagens nivå, vilket innebär en barnkull på ca 120 barn. För 
att möjliggöra en utbyggnad behöver Upplands-Bro kommunfastigheter bland 
annat få rådighet över mark som idag ägs av Upplands-Bro kommun. För 
förskolans utbyggnad behöver de allmänna anläggningarna i området bland 
annat byggas ut och dimensioneras enligt föreslagen detaljplan. Exploaterings- 
och köpeavtalet reglerar principer och ansvar för denna utbyggnad. 

Barnperspektiv 
Exploaterings- och köpeavtalet möjliggör en utbyggnad av förskolan 
Blomman. Genom att säkerställa mark för och exploatering av förskolan bidrar 
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2018-02-27 KS 17/0175 

 
 

 

kommunen till att trygga barns rätt till lek, vila och fritid samt till att 
möjliggöra en plats till stöd för barns utveckling. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 

Bilagor 
1. Exploaterings- och köpeavtal, den 27 februari 2018 
2. Beslut om antagande av detaljplan §75, den 30 augusti 2017 
3. Situationsplan, den 20 mars 2018 

Beslut sänds till 
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
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Köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrkby 
2:1 

Förslag till beslut 
Förslaget till köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrby 2:1 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till köpekontrakt för del av 
Kungsängens-Kyrkby 2:1 med avtalsparten Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB (organisationsnummer 556687-2841). Överlåtelsen gäller en cirka 2300 
kvadratmeter stor tomt som i detaljplanen för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. 
(Ringvägen) del 1 är planlagd för förskole- och skolverksamhet. Överlåtelsen 
sker till en överenskommen köpeskilling om 1 350 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018 

 Förslag till köpekontrakt för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 

Ärendet 
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till köpekontrakt för del av 
Kungsängens-Kyrkby 2:1 med avtalsparten Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB (organisationsnummer 556687-2841).  

För området gäller detaljplanen för del av Kungsängens Kyrby 2:1 m.fl. 
(Ringvägen) del 1. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 17 
september 2014 (KF § 94) och vann laga kraft den 30 september 2015. 

Överlåtelsen gäller en cirka 2300 kvadratmeter stor tomt som i detaljplanen är 
planlagd för förskole- och skolverksamhet. Förhandlingar mellan Upplands-
Bro kommun och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har resulterat i ett 
förslag till köpekontrakt.  

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska äga och förvalta fastigheten och 
senare hyra ut fastigheten till kommunens Utbildningskontor som kommer att 
bedriva förskoleverksamhet på fastigheten. 

Överlåtelsen sker till en överenskommen köpeskilling om 1 350 000 kronor. 
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Barnperspektiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att försäljningen av marken bland annat 
bidrar till att stärka barnets rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är 
berättigade till enligt artikel 18 i barnkonventionen. Detta eftersom att 
försäljning av marken möjliggör att verksamhet för barn utvecklas och att fler 
förskoleplatser skapas i kommunen.  
 

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Exploateringsavdelningen 

 
 
 

Sandra Henze Firat Kumruaslan 

Projektledare exploatering Projektledare exploatering 

 

Bilagor 
1. Förslag till köpekontrakt för Kungsängens Kyrkby 2:1 

Beslut sänds till 
 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
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Köpekontrakt Kungsängens-Tibble 1:649  

Förslag till beslut 
Att upprättat förslag till köpekontrakt för Kungsängens-Tibble 1:649 godkänns. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt som ligger till grund 
för försäljning av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:649.  

Syftet med försäljningen är att fastigheten ska bebyggas med en ny 
industrifastighet enligt lagakraftvunnen detaljplan. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-09 

 Förslag till köpekontrakt inkl. planskisser 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat köpekontrakt som ligger till grund för 
försäljning av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:649.  

Syftet med försäljningen är att fastigheten ska bebyggas med en ny 
industrifastighet enligt lagakraftvunnen detaljplan. 

Barnperspektiv 
En bebyggelseutveckling kan vara positiv ur ett barnperspektiv. Belysning och 
att fler människor rör sig i området kan bidra till en tryggare känsla för de som 
går och cyklar. Ett industri- och verksamhetsområde är inte primärt utformat 
för barn och ungdomar, och bedöms inte påverka dessa mer än att fler 
arbetstillfällen i kommunen kan få familjer att stanna kvar eller flytta hit. Nya 
företag kan öka chansen för ungdomar att få ett första arbete eller en 
praktikplats. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Charlotte Ahlstrand  

Exploateringschef  

Bilagor 
1. Förslag till köpekontrakt inkl. planskisser 

Beslut sänds till 
 Offigus AB 



 

 

KÖPEKONTRAKT   
 
 
 
Parter:        Säljare: Upplands-Bro kommun (212000-0100),                                
               196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad kommunen 

 
Köpare: Offigus AB (556576-1110) 
              Mätarvägen2, 196 37  Kungsängen 

nedan kallat bolaget 
 
 
 

Fastighet     § 1 
 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till bolaget blivande 
fastigheterna, kommande avstyckning från fastigheten 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:649 om ca 15 923 kvm  
Kommunen och bolaget godkänner och är medvetna om att mindre 
avvikelser avseende gränser i kan förekomma förhållande till vad 
som anges ovan. 
  

Fastigheternas  § 2 
skick 

Fastigheten är obebyggd. Bolaget, som informeras om sin plikt att 
undersöka fastighetens skick och beretts tillfälle att genomföra 
besiktning av fastigheterna, godtar fastigheternas skick, nuvarande 
och kommande gränser, terrängförhållanden, användnings- och 
dispositionsmöjligheter och förutsättningar för bebyggelse sådana 
de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
kommunen på grund av fel eller brister i fastigheterna utan 
begränsning inkluderande faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel, 
samt andra fel och brister inklusive s k dolda fel. Detta innebär bl. a 
att kommunen ej lämnar några som helst garantier avseende den 
fasta egendom förutom vad som garanteras i detta köpekontrakt.  
 
Det ankommer på bolaget att själv och på egen bekostnad utföra 
erforderlig geoteknisk undersökning av fastighetsdelen om sådant 
krav uppkommer vid bygglovsprövningen. 
 
 



 

 

Köpeskilling        § 3 
 
Överlåtelsen sker till en överenskommen köpeskilling av 
TRETTIOMILJONERTVÅHUNDRAFEMTIOTRETUSENSJUH
UNDRA KRONOR (30 253 700 KRONOR). Priset motsvarar 
1900 kr per kvm. Parterna är överens om att någon reglering av 
köpeskillingen på grund av den slutliga arealen efter 
fastighetsbildning ej skall ske, förutom om arealen under- eller 
överstiger ovan beräknade areal med mer än 200 kvm, varvid hela 
under- eller överstigande delen skall regleras med ersättning 
uppgående till 1900 kr per kvm.  
   
Ersättningen erläggs på följande sätt: 
 
- Handpenning om 
FYRAMILJONERFEMHUNDRATRETTIOÅTTATUSEN 
KRONOR 
(4 538 000 kronor) (15%) erläggs kontant senast 7 dagar efter det 
att bolaget mottagit undertecknat köpekontrakt från kommunen. 
 
 - Resterande köpeskilling 
TJUGOFEMMILIJONERSJUHUNDRAFEMTONTUSENSJUHU
NDRA  
(25 715 700 kronor) erläggs på tillträdesdagen, enligt § 5. 
 
Bolaget har själv ordnat finansiering för detta köp och garanterar 
för köpeskillingens erläggande enligt ovan. Fullföljs inte köpet av 
bolaget behåller kommunen 100 000 kronor av handpenningen. 
 
 

Köpebrev § 4 
 
Kommunen överlämnar ett kvitterat köpebrev på tillträdesdagen. 
 
 

Tillträde       § 5                         
 
Som formell tillträdesdag räknas den dag som infaller en (1) vecka 
efter köpekontraktet är påskrivet och därmed godkänt av båda parter. 
 
 

Lagfart        § 6 
 
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgärder handläggs och 
bekostas av bolaget. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Inteckningar,  § 7 
inskrivningar 

Kommunen garanterar att fastighetsdelen inte belastas av 
inteckningar eller andra rättigheter än som framgår av bilaga 2, 
fastighetsregisterutdrag.  
 
 

Vatten,    § 8                        
avlopp m.m.  

Kommunen ska bekosta och utföra framdragning av vatten och 
avlopp till anslutningspunkt vid fastighetsgräns.  
 
Bolaget ska erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt 
vid varje tillfälle gällande taxa. Härtill kommer för varje tid gällande 
mervärdesskatt.  
 
 

Väg och gatu- § 9 
kostnads- 
ersättning Kommunen ska bekosta och utföra förlängning av Mätarvägen som 

ska färdigställas skyndsamt tillsammans med resterande arbeten i 
området.  

 
 Bolaget ska inte erlägga ersättning för väg- och gatukostnader då 

sådan ersättning ingår i köpeskillingen. 
 

 
Avgifter el,  § 10 
tele mm 

Kommunen ska bekosta och utföra framdragning av ledningar för el 
och tele till fastighetsgräns. Arbetet ska vara färdigställt skyndsamt. 
 
Kommunen ska förbereda för framdragning för fjärrvärme till 
respektive fastighetsgräns.  
 
Bolaget bekostar anslutningsavgifter för el, tele, fiberkabel och 
eventuell fjärrvärme till respektive huvudman. 
 

 
Detaljplan           § 11 

  
För fastighetsdelen gäller detaljplan nr 1301, Kungsängens-Tibble 
1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), 
antagen 2015-02-11. Enligt detaljplanen är fastighetsdelen avsedd 
för industri. 
 
 

 
 



 

 

 
Bygglov         § 12 

 
Bolaget skall ansöka om och bekosta bygglov samt eventuella 
ytterligare för byggande erforderliga tillstånd.  
Hänsyn till kommunens tid för att färdigställa infrastruktur ska tagas 
samt kommunens vägar får inte användas för in och uttransporter till 
fastigheten innan kommunen byggt klart och godkänt, via 
besiktning, infrastrukturen. 
 
 

Kostnader och      § 13 
intäkter 

Kostnader för och intäkter från fastigheten tillkommer kommunen 
fram till tillträdesdagen och för tiden därefter tillkommer bolaget. 
 
 

 
Återgång § 15 
 

I den händelse detta kontrakt inte vinner giltighet enligt § 16 återgår 
detsamma utan rätt till ersättningsanspråk från någondera parten. 
 
 

Giltighet § 16 
 
Detta kontrakt gäller under förutsättning att det senast 25/4-2018 
godkänns av behörigt organ i Upplands-Bro kommun av Bra Bils 
styrelse senast den 17/4-2018 kl. 18:00. 

  
  

Bilagor  Följande bilagor tillhör köpekontraktet 
 Bilaga 1 – karta med fastighet markerad med rött 
 Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsregister 

__________________________ 
 



 

 

Detta kontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt 
och lantmäteriet ett exemplar. 
 
 
Kungsängen 2018-         2018-      
För Upplands-Bro kommun     För ……………………. 
 
 
 
...................................................      ...................................................... 
Camilla Janson   
Kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
.................................................... .......................................................  
Maria Johansson   
Kommundirektör 
   
 
Bevittnas: Bevittnas: 
 
 
 
.....................................................   .......................................................  
 
 
 
 
.....................................................   ....................................................... 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

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

2018-04-04 KS 18/0116  

Kommunstyrelsen 
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Köpekontrakt Bro-Råby 3:128 (LSS Boende 
Parkvägen, Bro) 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Bro-Råby 
3:128 godkänns. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett köpekontrakt som ligger till grund 
för försäljning av fastigheten Bro-Råby 3:128. 

Syftet med försäljningen är att fastigheten, där ett nytt LSS-boende, på uppdrag 
av Socialkontoret har uppförts av AB Upplands-Brohus, även ska förvärvas av 
AB Upplands-Brohus. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat köpekontrakt som ligger till grund för 
försäljning av fastigheten Bro-Råby 3:128. Fastigheten är numrerad 7813 i 
bifogad plankarta. 

Syftet med försäljningen är att fastigheten där ett nytt LSS boende är uppfört 
av AB Upplands-Brohus, på uppdrag av Socialkontoret även ska förvärvas av 
AB Upplands-Brohus. 

Barnperspektiv 
Parkvägens LSS-boende kan i framtiden möjliggöra för de som är barn och har 
särskilda behov, att som vuxen få möjlighet till ett eget boende.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-04 KS 18/0116 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Charlotte Ahlstrand  

Exploateringschef  

Bilagor 

1. Förslag till köpekontrakt Bro-Råby 3:128 inkl. kartbilaga (nr 7813) 

Beslut sänds till 
 AB Upplands-Brohus 



KÖPEKONTRAKT 
 
 
 
Parter:        Säljare: Upplands-Bro kommun (212000-0100),                                
               196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad kommunen. 

 
Köpare:  AB Upplands-Brohus (556094-8613), 

Box 2070, 196 02 Kungsängen, nedan kallat Bolaget 
 

  var och en benämns nedan ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 
 

Fastighet     § 1 
 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget fastigheten 
Bro-Råby 3:128, nedan kallat Fastigheten.  
 
 

Fastighetens   § 2 
skick och  
friskrivning  Bolaget har besiktigat Fastigheten och gjort sig underrättad 

terrängförhållanden m.m. Bolaget godtar Fastighetens nuvarande 
skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
Kommunen på grund av fel eller brister i Fastigheten, av vad slag 
de än må vara. Kommunen friskriver sig härmed ifrån allt annat 
ansvar som Kommunen i övrigt skulle kunna ha enligt lag, rättsliga 
principer eller liknande, inklusive men inte begränsat till 
jordabalken, plan- och bygglagen, avtalslagen och köplagen.  
 
 
 

Köpeskilling        § 3 
 
Överlåtelsen sker till en överenskommen köpeskilling av 
TVÅMILJONERNIOHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR 

(2 950 000:-)  
   
Köpeskillingen ska i sin helhet erläggas till av Kommunen anvisat 
konto, senast en vecka efter det att båda parter skrivit under avtalet.  
 

 
Köpebrev § 4 

 
Kommunen överlämnar köpebrev på Tillträdesdagen. 
 
 

Tillträde       § 5                         
 
Bolaget har förtida tillträde till Fastigheten.  



 
 

Lagfart        § 6 
 
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgärder handläggs och 
bekostas av Bolaget. 
 
 

Inteckningar,   § 7 
inskrivningar 

Kommunen garanterar att Fastigheten inte belastas av inteckningar 
eller andra inskrivna rättigheter på Tillträdesdagen. 
 
 

Vatten,        § 8                        
avlopp 

Utöver köpeskillingen skall Bolaget erlägga VA-anläggningsavgift 
enligt vid varje tillfälle gällande taxa. Härtill kommer för varje tid 
gällande mervärdesskatt. 
 

 
Avgifter el,  § 9 
tele mm 

Bolaget bekostar anslutningsavgifter för el, tele, fiberkabel och 
eventuell fjärrvärme till respektive huvudman. 

 
             Detaljplan           § 10 

  
För fastighetsdelen gäller detaljplan för del av Bro-Råby 3:128 
m.fl. antagen 1980-06-17. Enligt planbestämmelserna är 
Fastigheten avsedd för allmänt ändamål. Bolaget har gjort sig 
underrättad om gällande bestämmelser i detaljplanen. 
 
 

Bygglov         § 14 
 
Bolaget skall ansöka om och bekosta bygglov samt eventuella 
ytterligare för byggande erforderliga tillstånd. 
 
 

Utgifter, skatt      § 15 
m.m. 

Kostnader för och intäkter från Fastigheten (inklusive proportionell 
andel av fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift) som belöper på 
tiden intill Tillträdesdagen ska belasta respektive tillkomma 
Kommunen. Sådana kostnader och intäkter som belöper på tiden 
därefter ska belasta respektive tillkomma Bolaget. 
 

 
 



 
Faran för § 16 
Fastigheten  

Kommunen står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan 
kontraktsdagen och Tillträdesdagen. Faran övergår på Tillträdesdagen 
på Bolaget.   
 
 

 
Återgång § 17 

 
I den händelse detta kontrakt inte vinner giltighet enligt § 18 återgår 
detsamma utan rätt till ersättningsanspråk från någondera parten. 
 
 

Giltighet § 18 
 
Detta kontrakt gäller under förutsättning att det godkänns av behörigt 
organ i Upplands-Bro kommun senast 2018-05-12  
 

 
Övrigt  § 19 
   

    För att vara bindande för Part ska tillägg till eller ändring av detta 
kontrakt, inklusive till eller av denna punkt, vara skriftlig och 
vederbörligen undertecknad av denne.  

    Om domstol, skiljenämnd eller myndighet skulle finna att någon 
bestämmelse i detta kontrakt är ogiltig eller icke-verkställbar ska 
den bestämmelsen (och alla övriga bestämmelser) vara fortsatt 
gällande och verkställbar i den utsträckning tillämplig lag tillåter 
och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att 
överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att 
vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda.  

Detta kontrakt utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor 
detta kontrakt rör och ersätter alla tidigare och samtida 
förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som 
muntliga, mellan Parterna med anknytning därtill. 
 
För att vara bindande för Part ska dennes eftergift av rättighet eller 
påföljd enligt detta kontrakt vara skriftlig och vederbörligen 
undertecknad av denne. Ingen eftergift helt eller delvis av sådan 
rättighet eller påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller 
åberopande av aktuell eller annan sådan rättighet eller påföljd. 



 
 
 
Bilagor Följande bilagor tillhör köpekontraktet: 
  Bilaga 1 – plankarta med tomtmarken nr 7813 

 
 
__________________________ 
 
 
 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt  
 
 
Kungsängen 2018-         2018-      
För Upplands-Bro kommun     AB Upplands-Brohus  
 
 
 
...................................................      ...................................................... 
Camilla Janson   
kommunstyrelsens ordförande   
 
 
 
.................................................... .......................................................  
Maria Johansson   
kommundirektör 
   
 
Bevittnas: Bevittnas: 
 
 
 
.....................................................   .......................................................  
 
 
 
 
.....................................................   ....................................................... 
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Yttrande över utkast till Regional handlingsplan 
för grön infrastruktur i Stockholm län 

Förslag till beslut 
Kommunen yttrar sig över Länsstyrelsens utkast till Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur i Stockholms län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 
den 23 mars 2018. 

Sammanfattning 
Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Planen ska vara klar i oktober 2018. 

En fungerande grön infrastruktur är avgörande för den biologiska mångfalden, 
ekosystemtjänsterna och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid 
klimatförändringar. Länsstyrelsens förslag till handlingsplan berör allt från 
planfrågor till markanvändning och naturvård. Stora delar av dokumentet 
består av planeringsunderlag, som kan användas av bland annat kommunerna, 
men också förslag på insatsområden och åtgärder. De primära målgrupperna 
för handlingsplanen är kommunala planerare, skogs- och lantbrukets aktörer 
samt den statliga och kommunala naturvården. 

Handlingsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen, i samråd med 
Skogsstyrelsen och Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF). 
Trafikverket, kommuner och intresseorganisationer har också deltagit i arbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 23 mars 
2018. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018 

 Länsstyrelsens remissbrev den 15 februari 2018 

 Länsstyrelsens förslag till Grön infrastruktur – Regional handlingsplan 
för Stockholms län, remissversion den 15 februari 2018 

Ärendet 
Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Planen ska vara klar i oktober 2018. 
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Vad är grön infrastruktur? 
Grön infrastruktur är ett samlingsbegrepp för både vatten- och landmiljöer. 
Den gröna infrastrukturen omfattar hela landskapet, både natur och anlagda 
grönområden. Den består av såväl skyddade naturområden som av all natur 
mellan dem, det så kallade vardagslandskapet. Vardagslandskapet är de miljöer 
som finns nära människor och där de kan vistas ofta. Det är basen för viktiga 
ekosystemtjänster, till exempel klimatreglering, frisk luft och tillgång till 
närnatur. 

En fungerande grön infrastruktur är avgörande för den biologiska mångfalden, 
ekosystemtjänsterna och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid 
klimatförändringar. 

Vad innehåller förslaget till handlingsplan? 
Länsstyrelsens förslag till handlingsplan är ett mycket omfattande dokument, 
eftersom det är så många ämnesområden och infallsvinklar som ska beaktas. 
Dokumentet berör också allt från planfrågor till markanvändning och 
naturvård.  

Enligt regeringsuppdraget ska planen identifiera landskapets biotoper, 
strukturer, element och naturområden och redovisa lämpliga bevarandeinsatser 
som kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk planering. Stora 
delar av dokumentet består därför av planeringsunderlag, som kan användas av 
bland annat kommunerna. 

För att försöka göra dokumentet överskådligt har det delats in i tre delar: del A 
med bakgrund och sammanhang, del B med nulägesbeskrivning och en mängd 
planeringsunderlag, och del C med förslag på insatsområden och åtgärder. 

Åtgärdsförslagen kan i huvudsak påverkas på regional nivå. Men i några fall 
behöver de hanteras på nationell eller lokal nivå. Det framgår i del C i 
handlingsplanen. 

Det pågår en förlust av biologisk mångfald, även i Stockholms län. I många fall 
är arterna en viktig del av basen för de ekosystemtjänster som vi människor 
behöver. Den pågående förlusten av biologisk mångfald gör därmed samhället 
mer sårbart. Men vi har också ansvar för att bevara arter för deras egen skull, 
och gentemot kommande generationer. 

Arbetet med grön infrastruktur behöver vara långsiktigt. Handlingsplanen 
innebär ett första steg med insatser för de närmaste åren, 2018–2020. 

De primära målgrupperna för handlingsplanen är kommunala planerare, skogs- 
och lantbrukets aktörer samt den statliga och kommunala naturvården. 

Länsstyrelsens process och remissfrågor 
Handlingsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen, i samråd med 
Skogsstyrelsen och Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF). 
Trafikverket, kommuner och intresseorganisationer har också deltagit i arbetet. 
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Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, är en viktig 
utgångspunkt för det fördjupade arbetet med grön infrastruktur i 
handlingsplanen. 

Länsstyrelsen betonar att arbetet med att bevara en fungerande grön 
infrastruktur behöver bygga på många aktörers insatser. Därför är det viktigt att 
förslag till åtgärder är relevanta och genomförbara. Länsstyrelsen vill i 
remissvaren gärna ha svar på följande frågor om del C: 

 Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av 
insatsområdet? 

 Saknas något viktigt insatsområde? 
 Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt? 
 Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något 

strykas/ändras? 
 Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, det vill säga är det troligt att 

föreslagna aktörer kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom 
nuvarande resurser, eller krävs extra resurser? 

Dessutom vill Länsstyrelsen gärna få in kommentarer om hur 
planeringsunderlag och bakgrundskunskaper i del B bäst bör göras tillgängligt 
för kommuner och andra aktörer. 

Länsstyrelsen vill ha synpunkter på remissen senast den 15 maj 2018.  

Remisshandlingarna finns på Länsstyrelsens webbplats 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2018/sidor/forslag-till-
handlingsplan-for-gron-infratsruktur-nu-pa-remiss.aspx. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 23 mars 
2018. Förslaget till yttrande är framtaget i samarbete mellan samhällsplanerare 
och kommunekolog. 

Med tanke på att remissmaterialet är så omfattande, har kontoret valt att hålla 
förslaget till yttrande på en hyffsat generell nivå. Därutöver har vi försökt 
koncentrera synpunkterna på några områden som vi uppfattar berör oss mest. 

Barnperspektiv 
En fungerande grön infrastruktur är viktig för att nå en långsiktigt hållbar 
region även för kommande generationer. Att ha god tillgång till exempelvis 
närnatur och frisk luft är viktigt för alla. Men inte minst för barnen, som ofta är 
hänvisade till närmiljön runt hem, förskola och skola. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

 

Karin Svalfors Johan Björklind Möllegård 

Samhällsplanerare Kommunekolog 

Bilagor 
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 23 mars 2018 
2. Länsstyrelsens remissbrev den 15 februari 2018 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen Stockholm 
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Yttrande över utkast till Regional handlingsplan
för grön infrastruktur i Stockholm län
Upplands - Bro kommun har tagit del av förslaget till handlingsplan för grön
infrastruktur i Stockholms län.

Det är självklart viktigt med en fungerande grön infrastruktur som bidrar till
biologisk mångfald, främjar ekosystemens status och motståndskraft och
stärker ekosystemtjänster som är vi ktiga för samhället. Detta för att nå en
långsiktigt hållbar och attraktiv region. Eftersom ekosystemen inte har några
administrativa gränser, är det också bra med en gemensam syn på den gröna
infrastrukturen.

Vi konstaterar att Länsstyrelsens förslag till handlingsplan innehåller en
gedigen sammanställning av kunskaps - och planeringsunderla g i ämnet. Vi
håller med om det mesta i handlingsplanen, men vill kommentera några saker.

Rapporten är intressant men l äsbarhet en bör kunna bli bättre
Dokumentet innehål ler mycket intressant kunskap och underlag, men är
samtidigt omfattande. Det gör det inte helt lättillgängligt för alla, trots att det
har delats in i olika delar. Vi föreslår därför at t del B med kunskaps - och
planeringsunderlag lyfts ur till ett eget dok ument för att öka läsbarheten. Själva
insatsområdena och åtgärderna bör då kunna framgå tydligare , inte minst för de
olika aktörer som förväntas genomföra åtgärderna .

Vi tror också att det vore bra att samla definitioner och centrala begrepp i ett
eget avsnitt där man kan slå upp det man inte förstår . Det skulle underlätta för
den som inte är helt van vid terminologin.

Viktigt att underlätta för ekologisk kompensation
Det är viktig att underlätta för ekologisk kompensation i en tillvä xtregion där
konkurrensen om marken är stor och det inte alltid går att undvika exploatering
på mark som är viktig för den gröna infrastrukturen. Det är därför viktigt att till
exempel prioritera justering av lagstiftning för ekologisk kompensation , vilket
också har lyfts fram under dialogmöten med länets aktörer (sidan 189).

Även om kommunen har stort ansvar för den fysiska planeringen, konstaterar
vi att kommunens möjlighet att påverka exploateringen i praktiken är
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begränsad där kommunen inte är markägare (sidan 199). Därför behövs 
styrmedel och tydlig lagstiftning som möjliggör ekologisk kompensation. 

Kapitel 20 Grön infrastruktur i planering och prövning 
På sidan 204 står att figur 101 visar vilka utredningar som behöver göras i olika 
planskeden. Vi anser att figuren snarare visar exempel på utredningar som kan 
behöva göras. Det kan vara fler underlag som är viktiga, och det kan också 
skilja i vilket skede en viss typ av underlag bör tas fram. 

I avsnitt 20.5 (sidan 205) bör fokus ligga på kompensationsåtgärder utifrån de 
situationer där det kan vara aktuellt. Nu betonas verktyget grönytefaktor, GYF, 
istället alltför mycket. Vi anser att detta avsnitt bör förtydligas för att ge bättre 
vägledning. 

Vi funderar över om inte genomförandeperspektivet bör utvecklas och 
förtydligas i kapitlet. 

Länsstyrelsens frågor i remissen 

Saknas något viktigt insatsområde? 

Valet av insatsområden är bra. Vi anser att de täcker de viktigaste naturtyperna 
på ett bra sätt. 

Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt? 

I de mer utförliga beskrivningarna av åtgärder framgår inte alltid aktörerna 
tydligt. Detta bör gås igenom. 

Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något 
strykas/ändras? 

Vi konstaterar att en stor del av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen 
handlar om fortsatt kunskapsuppbyggnad och framtagande av olika 
planeringsunderlag. Det är viktigt att prioriteringar görs så att resurser kommer 
att finnas även till att utföra faktiska åtgärder.  

Kapitel 24 Våtmarker 

Vi skulle vilja lägga till en åtgärd om att prioritera och förenkla 
tillståndsprocessen när det gäller naturvårdsinriktade åtgärder, till exempel i 
vattenverksamhetsärenden. 

Kapitel 25 Jordbrukslandskap 

Vi ser gärna ytterligare ett förslag till åtgärd när det gäller att säkerställa bete 
på "icke lönsamma" betesmarker med höga naturvärden. Det vore bra om 
Länsstyrelsen skulle kunna ta på sig ett samordningsansvar för att dessa 
betesmarker sköts. Avsikten är att få till en mer rationell och kostnadseffektiv 
skötsel av betesmarkerna, liknande den som redan sker i skyddade områden. 
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Åtgärdsförslaget om stärkt bevarande av jordbruksmark är viktigt och bör 
prioriteras högt. Vi håller med om att kunskapsunderlaget behöver uppdateras 
och kompletteras. 

Kapitel 28 Friluftsliv och tillgång till natur 

Vi saknar Landstinget och dess trafikförvaltning som en av aktörerna inom 
insatsområdet Friluftsliv och tillgång till natur. TRF står med som aktör, men 
inte Trafikförvaltningen, som är ansvarig för kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken är viktig för tillgängligheten till naturområden. 

Kapitel 29 Samordning, samverkan, kunskapshöjning och vägledning 

Det är bra att samla och se över länets olika planeringsunderlag, för att 
underlätta ett kommunöverskridande perspektiv. 

Den regionala biotopdatabasen kan utgöra ett viktigt planeringsunderlag. Men 
vi befarar att den kan bli kostsam och inte nödvändigtvis mycket mer 
användbar än Svensk Marktäckedata (SMD). 

En gemensam databas för kommunala naturinventeringar kan bli en tillgång för 
det mellankommunala arbetet. Men vi tror att det som sagt finns utmaningar 
med att få det att fungera i praktiken. 

Kommentarer om del B Nulägesbeskrivning 

Det är bra att de GIS-underlag som nu har tagits fram kommer att göras 
tillgängliga via en webbportal (sidan 197). Det vore bra om underlaget blev 
tillgängligt både som GIS-filer och via någon form av ”tittskåp”, där enbart 
webbläsare krävs. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 

 

 

Camilla Janson   Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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Anna Lindhagen 

Enligt sändlista 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00
Fax 
010-223 11 10

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

Remiss av utkast till Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Stockholms län 

Härmed skickas ”förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms 
län” till er för yttrande.  

Remissyttranden ska skickas in digitalt, och behöver komma in till 
Länsstyrelsen, miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se senast den 15/5 2018. 
Märk svaret med diarienummer: 106-2131-2015. 

Frågor om texterna, förslagen och uppdraget kan ställas till Anna Lindhagen 
(anna.lindhagen@lansstyrelsen.se) eller Karin Terä (karin.tera@lansstyrelsen.se ). 

Göran Åström 
Miljödirektör 

Bakgrund 

Alla länsstyrelser har sedan 2015 ett regeringsuppdrag om att ta fram en regional 
handlingsplan för Grön infrastruktur.  Grön infrastruktur är ett begrepp som ska 
fånga in alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar möjligheterna att 
bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i vatten och på land. Handlings-
planen berör alltså allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. Planen 
ska vara klar den 1 oktober 2018.  

Varje län ska ta fram en handlingsplan. I Stockholms län finns mycket nära 
kopplingar till arbetet med regional grönstruktur i den regionala utvecklings-
planeringen och framtagandet av RUFS 2050, som pågått i många år.  
Handlingsplanen ska även beskriva behovet av insatser och åtgärder utanför 
RUFS fokusområden.   
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Arbetet med att bevara en fungerande grön infrastruktur behöver bygga på många 
aktörers insatser, och därför är det viktigt att förslagen till åtgärder och insatser är 
relevanta och genomförbara. Vi välkomnar därför era tankar och synpunkter på 
planen. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 15 februari till den 15 
maj 2018.  
 
Handlingsplanen består av tre huvuddelar: 
 

- En övergripande inledning (A), som förklarar målsättning, bakgrund, 
koppling till olika åtaganden etc., men också en del om teori och 
resonemang kopplade till arbetet.  
 

- En nulägesbeskrivning (B), som redovisar fysiska förutsättningar, mark-
användning och markanvändningshistorik, befintliga värden för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, samt hot och påverkansfaktorer.  
 

- En åtgärdsdel (C), där förslag till insatsområden och åtgärder för grön 
infrastruktur redovisas.  

Insatsområden är tematiska eller geografiska områden där Länsstyrelsen ser 
särskilt stora behov av åtgärder för att uppnå målen för arbetet med grön 
infrastruktur.  
 
Åtgärderna som beskrivs för varje insatsområde är mer konkreta förslag på vad 
som kan eller ska göras som komplement till redan pågående åtgärder. 
Åtgärdsförslagen är huvudsakligen saker vi kan påverka på regional nivå, men i 
några fall beskrivs även viktiga åtgärder som behöver hanteras på nationell eller 
lokal nivå. För varje åtgärdsförslag beskrivs också lämpliga aktörer för 
åtgärderna. 
 
I åtgärdsdelen beskrivs fem naturtypsindelade insatsområden, samt tre över-
gripande tematiska insatsområden. De naturtypsindelade insatsområdena Hav, 
Sötvatten, Våtmarker, Jordbrukslandskap samt Skog och trädklädda marker 
De tematiska insatsområdena är: Klimatanpassning, Friluftsliv och närnatur samt 
Samverkan, kunskapshöjning och vägledning. 
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Instruktion för yttranden 
 
Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet till handlingsplan, 
men särskilt på åtgärdsdelen (C). Eftersom det är den som innehåller förslag på 
nya åtaganden för Länsstyrelsen och andra aktörer är det den som kan leda till 
faktiska förändringar.  
För del C ber vi er särskilt att fokusera på följande frågor: beskrivningarna av 
insatsområden och åtgärder, och fundera på följande frågor: 
 
Är det rätt problemställning som identifierats i beskrivningen av 
insatsområdet?  
 
Saknas något viktigt insatsområde? 
 
Är insatsområdena/åtgärderna beskrivna på ett tydligt sätt? 
 
Är åtgärdsförslagen relevanta? Saknas något, eller bör något 
strykas/ändras? 
 
Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs är det troligt att föreslagna 
aktörer kan/vill genomföra dem de närmaste åren? Inom nuvarande 
resurser, eller krävs extra resurser? 
 
När det gäller nulägesbeskrivningen (B), vill vi gärna få in kommentarer om hur 
planeringsunderlag och bakgrundskunskaper för grön infrastruktur bäst ska 
tillgängliggöras så att de kan användas i planering av kommuner och andra 
aktörer.  
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Datum 
2018-02-15 

Beteckning 
106-2131-2015 
  

 
Sändlista: 
Länets kommuner 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, Stockholms läns landsting 
Kommunförbundet Stockholms län, KSL 
Trafikverket Region Stockholm 
Skogsstyrelsen Stockholm/Gotland distrikt 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
LRF, Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen 
Hushållningssällskapet Stockholms län 
Stockholms läns hembygdsförbund 
Stockholms universitet 
Stockholm Resilience Centre 
Beijerinstitutet 
CBM samt Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin 
Sportfiskarna 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
Fiskefrämjandet Stockholms skärgård 
Stockholms läns fiskarförbund 
Friluftsfrämjandet 
Svenska Turistföreningen 
Skärgårdsstiftelsen 
Statens Fastighetsverk 
Mellanskog 
Sveaskog 
Holmen  
Svenska kyrkan 
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Yttrande över remiss inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2018/2019 (T19) 

Förslag till beslut 
Kommunen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar 
i SL-trafiken 2018/2019 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 6 april 
2018. 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar nu med 
trafikförändringar i SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2018 och har 
skickat ut en bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har 
tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på 
bebyggelseplaner och resandestatistik. Ytterligare utredning av förslagen 
kommer att göras innan beslut och med hänsyn till Landstingets ekonomi 
kommer inte alla förslag i länet att kunna genomföras. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 6 april 
2018. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 

 Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2018/2019 (T19) den 27 februari 2018 

 Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på 
trafikförändringsremissen T18, december 2017-december 2018, den 12 
oktober 2017 

Ärendet 
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar nu med 
trafikförändringar i SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2018 och har 
skickat ut en bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har 
tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på 
bebyggelseplaner och resandestatistik. Ytterligare utredning av förslagen 
kommer att göras innan beslut. Med hänsyn till Landstingets ekonomi kommer 
inte alla förslag i länet att kunna genomföras. 
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För busstrafiken i Upplands-Bro övervägs 

 ändrad linjesträckning för nattlinje 591 mellan Spånga och Jakobsberg, 
vilket ger cirka 12 minuter kortare restid till Upplands-Bro 

 att låta linje 554 gå via Skolvägen istället för via Hjortronvägen i 
Kungsängen, i syfte att snabba upp resan för resenärer Bro–Kista 

 att förlänga linje 555 från dagens ändhållplats i Kvista till Säbyholm via 
Rättarboda med varannan tur, förutsatt att infrastrukturen fungerar. 

Förslagen beskrivs närmare i Trafikförvaltningens remisshandlingar, sidorna 
82–84. 

Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på förslagen till förändringar 
och på hur de ur kommunens perspektiv bör prioriteras. 

Trafikförvaltningen önskar få synpunkter senast den 28 maj 2018. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 6 april 
2018. Förslaget till yttrande bygger till stor del på synpunkter som kommunen 
har lämnat tidigare. 

Barnperspektiv 
Syftet med synpunkterna är att bidra till en så bra kollektivtrafik som möjligt. 
Detta gynnar inte minst barnen. En väl utbyggd kollektivtrafik är en 
förutsättning för att barn på egen hand ska kunna förflytta sig lite längre 
sträckor. 

Barns och ungas egna resor bör underlättas om kollektivtrafiken byggs ut och 
får fler turer. Förslaget om att förlänga linje 555 till Säbyholm via Rättarboda 
med varannan tur bör därför vara positivt för barn och unga i dessa områden, 
som idag har mycket gles kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Karin Svalfors 

 Samhällsplanerare 

Bilagor 
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 6 april 2018 
2. Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

2018/2019 (T19) den 27 februari 2018 
3. Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på 

trafikförändringsremissen T18, december 2017-december 2018, den 12 
oktober 2017 
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Beslut sänds till 
 Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 



FÖRSLAG TILL YTTRAND E 1 ( 7 )
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Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08 - 581 691 94
karin.svalfors@upplands - bro.se

2018 - 04 - 06 KS 18/0083 SL 2017 - 0653

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
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Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL - trafiken 201 8/201 9 (T1 9 )
Upplands - Bro kommun har tagit del av den bruttolista med föreslagna
trafikförändringar i december 2018 som vi har fått på remiss. Förutom
synpunkter och kommentarer kring bruttolistan vill vi framföra en rad övriga
synpunkter på kollektivtrafiken, som grund för såväl detta som kommande
tidtabellsskiften. Många av synpunkterna har vi framfört tidigare, men de är
f ortfarande aktuella.

Nattl inje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Förslaget om ändrad linjesträckning för nattlinje 591

Förslaget att ändra linjesträckningen på nattlinje 591 mellan Spånga station och
Jakobsbergs station är för oss bara positivt. Vi har länge påpekat de långa
restiderna nattetid. Och att nu kunna förkorta restiden med cirka 12 minuter är
en prioriterad åtgärd.

Busslinje 554 Råby – Kista centrum

Förslaget om delvis ändrad linjesträckning för linje 554

Trafikförvaltningen för e slog redan förra året att dra om linje 554 via Skolvägen
istället för via Hjortronvägen i Kungsängen. Kommunen ställde sig då negativ
till detta förslag. Trafikförvaltningen har i sitt svar på detta endast skrivit att
denna förändring inte skulle genomföras till tidtabellsskift et december 2017. Vi
konstaterar nu att Trafikförvaltningen trots detta lägger fram samma förslag
även i år.

Syftet med förändringen är att snab ba upp resan för resenärer till och från Bro.
Vi har fått veta att det rör sig om 4 – 5 minuter. Om denna förändri ng genomförs
är det viktigt att restiden verkligen blir märkbart kortare för Broborna. Det är
samtidigt ett krav att resenärer från Brunna och Tibble inte får längre restid än
idag, och att passningen med linje 559 vid Kungsängens station alltid fungerar .
D et som vinns i ena änden av linjen riskerar annars att f örloras i en annan . En
eventuell förändring måste följa s upp noga.
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Busslinje 555 Kungsängens station–Kvista 

Förslaget om förlängning av linje 555 till Säbyholm via Rättarboda 

Att förlänga linje 555 från Kvista till Säbyholm via Rättarboda med varannan 
tur är positivt. Det är ett mycket bra förslag och ett steg på vägen till en mycket 
efterlängtad förbättring av kollektivtrafiken söder om järnvägen i Bro. Det 
kommer att avsevärt förbättra möjligheterna att resa kollektivt till och från 
berörda områden. Det kommer inte minst att göra det möjligt för barn och unga 
i dessa områden att själva ta sig till olika aktiviteter. 

Kommunen och Nobina har diskuterat denna lösning under hösten 2017. Det 
kvarstår någon fråga att lösa, men vi tror att det kommer att gå bra. 

Vi utgår ifrån att det även med en förlängning till Säbyholm, finns tid kvar på 
linjen för att åter kunna trafikera också handelshuset på Klövtorpsvägen. 

Behov av busstrafik till Klövtorpsvägen i Bro 

Vi vidhåller behovet av busstrafik hela vägen till handelshuset på 
Klövtorpsvägen i Bro. Detta hus är en viktig målpunkt. Här finns flera butiker, 
bland annat en större matbutik. Det är en bra bit att gå från Råbyvägen, särskilt 
för personer som har lite svårare att gå, eller för den som helt enkelt har tunga 
kassar att bära. Kommunen har sedan hållplatsen Klövtorpsvägen drogs in tagit 
emot många synpunkter, frågor och förslag från upprörda invånare och 
resenärer. Från kommunens sida har vi stor förståelse för upprördheten. 

Eftersom linje 555 numera är förlängd till Kvista, och snart förhoppningsvis 
även till Säbyholm, behöver vändmöjligheten för bussarna vid handelshuset 
troligen ses över. Annars blir skaftkörningen runt huset sannolikt för lång. En 
diskussion om detta behöver i så fall tas upp med fastighetsägaren. 

Busstrafiken mellan Bro och Kungsängen behöver ses över 

Eftersom problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen fortfarande 
inte är lösta framför vi våra synpunkter igen. Vi noterar att Trafikförvaltningen 
i sitt svar på förra årets yttrande inte kommenterar våra synpunkter om detta 
alls. 

Problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen handlar både om 
tidspassningen mellan buss och tåg samt turtätheten som försämrades radikalt 
då pendeltågstrafiken förlängdes till Bro och Bålsta för över 15 år sedan. De 
boende i Sylta tillhör dem som drabbades hårt. Linje 555 ska ha passning till 
tågen i Bro, men faktum kvarstår att det fortfarande är problem för resenärerna 
i Sylta och för dem som ska till övriga målpunkter längs Enköpingsvägen 
mellan Bro och Kungsängen. Med bättre bussförbindelser skulle sannolikt fler 
lämna bilen hemma. Antalet resenärer som berörs har också ökat i och med den 
utbyggnad av bostäder som skett längs Enköpingsvägen. Det har trimmats en 
del i tidtabellen under åren, men en rejäl översyn av denna linje är nödvändig 
för att hitta en bra lösning på problemen. 
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Vi kan konstatera att busslinjen idag inte heller fungerar optimalt för lokala 
resor inom kommunen. Bussen behöver stå länge och vänta på ankommande 
tåg vid Bro station, vilket förlänger restiden betydligt för den som ska förbi och 
inte just till eller från stationen. 

Behov av ökad turtäthet på busslinje 556 
Även om linje 555 förlängs till Säbyholm via Rättarboda med varannan tur, vill 
vi påminna om att även områdena längre ut längs linje 556 har behov av fler 
turer, framförallt under rusningstid. Detta om kollektivtrafiken ska vara ett 
rimligt alternativ till bilen för arbetsresande från Ådö och Smidö. Fler turer 
underlättar också för barn och andra icke bilburna att själva kunna ta sig till 
olika aktiviteter. 

Dagens trafik, med endast fem turer i vardera riktningen på vardagar, gör det 
mycket svårt att resa kollektivt. Det är också ett problem om bussarna inte 
inväntar försenade tåg tillräckligt länge. Det gör det svårt att våga lita på 
kollektivtrafiken. 

Vi noterar att Trafikförvaltningen i sitt svar på våra synpunkter förra året, 
bedömer att möjligheterna för utökad trafik på linje 556 i dagsläget är små. 
Detta på grund av att få reser med de turer som finns idag, låg 
befolkningstäthet och att kommunens skolbusstrafik nu tillgodoser den kanske 
största resandepotentialen. 

Vi noterar dock också att Trafikförvaltningen skriver att en förbättring för de 
boende på Ådö och Smidö emellertid kan komma att ske då området 
Tegelhagen bebyggs. Detta eftersom förutsättningar skapas att dela linje 556 i 
två linjer, en till Ådö och en till Smidö. Båda linjerna via Tegelhagen. 
Restiderna till Ådö respektive Smidö skulle på så sätt kunna förkortas. Det 
betyder dock inte att det självklart blir mer trafik bortom Tegelhagen, mot Ådö 
och Smidö. 

Vi konstaterar att den kraftiga utvecklingen söder om järnvägen i Bro, bland 
annat Tegelhagen, kommer att kräva en helt ny linjestruktur framöver. 
Bussarna lär behöva ansluta till stationen på södra sidan av järnvägen. 
Diskussionerna behöver fortsätta om detta. 

Behov av förbindelse mellan norra kommundelarna och Bro 
Idag försörjs de norra kommundelarna med linje 558 mellan Håtuna kyrka och 
Kungsängen via Håbo-Tibble samt linje 579 mellan Arlanda och Bålsta via 
Håtuna. Vi vidhåller att det är viktigt att inte släppa behovet av kollektivtrafik 
även mellan de norra kommundelarna och Bro. Förutom pendlingsresor finns 
det behov av resor till mål inom kommunen, såsom Bro centrum, vårdcentraler, 
handel, fritidsanläggningar med mera. I dagsläget får till exempel en Håtunabo 
som ska till vårdcentral och annan offentlig service i Bro, först åka till 
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Kungsängen för att därifrån ta pendeltåg eller buss till Bro, alternativt åka buss 
och pendeltåg via Bålsta. 

Området runt Högbytorp norr om Bro är ett område som föreslås utvecklas 
med nya verksamheter. En ny kraftvärmeanläggning precis norr om E18 är till 
exempel under utbyggnad. En utveckling i detta område förstärker behovet av 
bussförbindelse mellan Bro och de norra kommundelarna. 

Trafikförvaltningens studie av anropsstyrd och samordnad kollektivtrafik vore 
intressant att diskutera vidare. Det kanske går att hitta förbättringar för våra 
mer glest befolkade områden på landsbygden. 

Busslinje 558 Kungsängens station–Håtuna kyrka/Livgardet 
Busslinje 559 Kungsängens station–Brunna 

Behov av bättre bussförsörjning i Norrboda och södra Brunna 

Norrbodaområdet, sydväst om Brunna trafikplats, växer. Många bostäder har 
redan byggts och handel har startat sin verksamhet. Norr om E18 växer 
samtidigt Brunna industriområde med nya, stora verksamheter med många 
anställda. Många arbetstillfällen förläggs längre in i området, med långa 
gångavstånd till 559:ans hållplatser på Granhammarsvägen. Mellan dessa båda 
områden byggs nu en ny väg genom befintlig port under E18. Denna väg blir 
dimensionerad för buss. 

Kommunen och Trafikförvaltningen har en längre tid diskuterat en omdragning 
av linje 558 via Norrboda och vägporten under E18. Diskussionerna har också 
handlat om att ändra linjedragningen i Brunna industriområde då området 
växer, bland annat genom att låta bussen gå på Mätarvägen istället för 
Effektvägen. Vi räknar med att omdragningen till Mätarvägen kan ske i år. 
Omdragningen till Pettersbergsvägen behöver däremot invänta att tunneln 
under E18 blir klar. Det vore önskvärt om även denna förändring kunde ske så 
snart infrastrukturen är på plats, även om det skulle inträffa långt innan 
ordinarie tidtabellsskifte. 

Ytterligare fastighetsutveckling är som sagt nu på gång i de inre delarna av 
Brunna industriområde, norr om E18. Det är stora verksamheter och många 
anställda. Vi anser därför att det finns behov av bussförsörjning hela vägen till 
de innersta delarna av området längst västerut. Förutom linjedragning handlar 
det också om både fler och väl anpassade turer och val av hållplatslägen. 
Kollektivtrafiken är mycket betydelsefull för företagen och dess anställda, och 
det är viktigt för dem att veta att den kommer att fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Det handlar också om att tidigt kunna sätta hållbara 
resmönster och minimera bilåkandet i området. Vi förutsätter att dialogen om 
kollektivtrafiken i området fortsätter, så att vi kan hjälpas åt att få lösningar på 
plats, även innan området är fullt utbyggt. 
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Bussförsörjning av Kungsängens IP 

Kungsängens IP är en målpunkt som är viktig inte minst för barn och 
ungdomar, men som idag saknar en närbelägen hållplats. Detta problem har 
också länge diskuterats. Planer finns på att anlägga nya hållplatser i samband 
med ombyggnaden av Granhammarsvägen vid Brunna trafikplats. Dessa 
hållplatser planeras i nära anslutning till idrottsplatsen. 

Norra och östra delarna av gamla Kungsängen och behov av 
en trafiköversyn 
Även invånarna i norra och östra delarna av gamla Kungsängen (flerbostads-
husen vid Bergvägen och småhusen norr därom) bör få möjlighet att använda 
sig av kollektivtrafik. En busslinje från centrum som knyter samman 
Kungsvägen med Bygdegårdsvägen och Kungsängens IP vore bra, och har 
tidigare diskuterats översiktligt. Det är dock inte helt lätt att få till en väg som 
är lämplig för buss i linjetrafik. Norr om Kungsängens IP finns däremot en väg 
som är dimensionerad för buss, och som binder ihop Västra Rydsvägen och 
Bygdegårdsvägen med Granhammarsvägen.  

Innan även Rankhusområdet börjar byggas ut kommer det definitivt att krävas 
en översyn av trafiken i Kungsängen. Då är det viktigt att ta med sig tankarna 
från tidigare diskussioner, bland annat om gamla Kungsängen och 
Kungsängens IP. 

Pendeltågstrafiken – kvartstrafik behövs i Bro 
En väl fungerande pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i 
Upplands-Bro. Många är helt beroende av fungerande pendeltåg för sina 
dagliga skol- och arbetsresor. Vi fortsätter därför att påminna om hur viktigt 
det är med tätare pendeltågstrafik i Bro, som idag endast har 30-minuterstrafik. 
Bro växer kraftigt och ett antal större planprojekt är på gång, men den låga 
turtätheten i pendeltågstrafiken är en hämmande faktor för attraktiviteten och 
takten i bostadsbyggandet. Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför så fort 
som möjligt utökas från halvtimmestrafik till kvartstrafik. 

Kapaciteten på Mälarbanan är naturligtvis avgörande för vilken trafikering som 
är möjlig. Det är därför viktigt att pröva olika kompletterande åtgärder för att 
snarast öka kapaciteten och möjligheten för tätare pendeltågstrafik. Kommunen 
har därför tillsammans med Håbo kommun med egna resurser låtit utreda vad 
det kan krävas för infrastruktur för att möjliggöra tätare pendeltågstrafik i Bro 
och Bålsta, kopplat till att olika etapper blir klara av utbyggnaden till fyra spår 
på Mälarbanan. 

Vår utredning visar att det med vissa åtgärder i infrastrukturen är möjligt att 
trafikera antingen Bro eller både Bro och Bålsta med fler pendeltåg innan hela 
fyrspårsutbyggnaden på sträckan Tomteboda–Kallhäll är klar. Utrednings-
resultatet är tänkt att kunna användas som underlag till andra utredningar och 
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ställningstaganden av bland annat Trafikverket och berörda regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Vi konstaterar att Trafikförvaltningen till exempel 
har använt vår utredning i bland annat pendel- och regionaltågsutredningen.  

Trafikverket genomför nu en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om pendeltågstrafiken. 
Trafikförvaltningen lär vara en viktig part i denna ÅVS. Vi förutsätter att vår 
utredning är ett av underlagen i arbetet. Vi förutsätter också att behoven av 
tätare pendeltågstrafik i Bro verkligen tas på allvar i denna ÅVS. Om 
kompletterande åtgärder görs i infrastrukturen är det sedan viktigt att 
Trafikförvaltningen är beredd att verkligen öka pendeltågstrafiken. 

Trafikförvaltningen bör bevaka att inte en kommande utökning av den 
regionala tågtrafiken på Mälarbanan sker på bekostnad av pendeltågstrafiken 
när spårkapaciteten förbättras. 

Bro station fungerar dåligt och behöver byggas om 
Bro station är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln är besvärande 
när det är mycket folk. Trängseln i stationen är särskilt stressande eftersom 
tågen endast går i halvtimmestrafik. Vi hävdar fortfarande att en översyn av 
stationens utformning behövs för att möta resenärernas behov. Att sätta 
spärrarna i öppet läge vid de tillfällen då trängseln är som störst måste kunna 
vara ett alternativ. Vi beklagar att Trafikförvaltningen tidigare har avfärdat 
detta. 

Utöver ombyggnad av befintlig stationsbyggnad ser vi, med tanke på den 
omfattande bostadsbyggnation som planeras i Bro, ett behov av en utbyggnad 
med ytterligare en uppgång till den nordvästra änden av perrongen. Detta 
minskar avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder och gör 
därmed kollektivtrafiken mer lättillgänglig. En västlig entré skulle också ge fler 
möjligheter att hitta bra lägen för infartsparkering. Utbyggnaden av stationen 
behöver samordnas med effektiva omstigningsmöjligheter från buss och en 
översyn av hur busslinjerna ansluter till stationen och övriga delar av Bro 
samhälle. Ett förslag som kommunen lyft i samband med planeringen av 
området direkt söder om pendeltågsstationen är att en ny västlig entré till 
stationen samordnas med en passage för busstrafik under järnvägen.  

Vi kan konstatera att det är flera aktörer inblandade i frågorna kring Bro 
station, bland annat Landstinget, Trafikverket och kommunen. Vi konstaterar 
också att diskussionerna om stationsutformning, bussanslutningar, 
infartsparkering med mera behöver intensifieras framöver. Även om 
problembilden är komplex, så är problemen reella och behöver lösas. 

Tvärförbindelser 
Vi vill fortsätta framhålla vikten av goda tvärförbindelser. För Upplands-
Broborna är det bland annat angeläget med förbättrade tvärförbindelser mot 
Arlanda, Löwenströmska sjukhuset, och Danderyds sjukhus. 
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Trafikförvaltningen har tidigare också hållit med oss om behovet av bättre 
tvärförbindelser från Upplands-Bro. Vi diskuterar gärna detta vidare. 

Det är också viktigt att de tvärförbindelser som föreslås i stomnätsplanen 
realiseras på ett sådant sätt att restiderna verkligen blir kortare än med 
motsvarande resor idag. Vi ser bland annat fram emot den föreslagna 
stomlinjen H mellan Barkarby och Täby via Kallhäll och Upplands Väsby. Den 
bör innebära en förbättring för Upplands-Bro, även om en direkt 
tvärförbindelse mellan Bro/Kungsängen och Ostkustbanan naturligtvis skulle 
underlätta resandet ytterligare. 

Infartsparkeringar 
Upplands-Bro är inne i ett expansivt skede både gällande genomförande av 
utbyggnadsprojekt och gällande planering i form av nya utbyggnadsområden 
och förtätningar i och i anslutning till Kungsängen och Bro. Det innebär 
förutom nödvändigheten av en utökad kollektivtrafik också ett ökat behov av 
infartsparkering för både bil och cykel, en fråga som behöver följas upp och 
diskuteras vidare. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 

 

Camilla Janson   Maria Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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Katarina  Liljefors
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Trafildörvaltningen  har  påbörjat  arbetet  med  trafildörändringar  inför  december  2018.  Detta

arbete  innefattar  både  utökning  och  reducering  avtrafiken  samt  omfördelningar.

Härmed  översänds  en bruttolista  med  förslag  på  trafildörändringar  inför  tidtabellsskifte

idecember  2018  (T19).  Bruttolistan  innehåller  förslag avseende bland annat
linjesträcla'iingar,  turtäthet  och  trafikeringstid.  Den  har  tagits  fram  isamarbete  med

trafikutövarna  och  bygger  bland  annat  på  kommunala  bebyggelseplaner,  resandestatistik

samt  input  från  kommunerna  inom  ramen  för  trafikförvaltningens  kommundialog.

Ytterliggare  utredning  avförslagen  kommer  att  göras  innan  beslut  om  eventuellt

genomförande  tas.  Med  hänsyn  till  landstingets  ekonomiska  ramar  kommer  inte  alla  förslag

att  kunna  genomföras.

Trafildörvaltningen  tar  tacksamt  emot  synpunkter  på  och  prioriteringar  av  dessa  förslag

utifrån  kommunernas  lokalkännedom,  samt  utifrån  kunskap  och  erfarenhet  som

funktionshindersorganisationerna  besitter.

Avseende  pendeltågstrafiken  presenterar  detta  dokument  Trafikförvaltningens  inriktning

för  trafiken  under  T:rg.  I mitten  av april  kommer  Trafildörvaltningen  att  informera  länets

kommuner  om  den  tåglägesansökan  inför  Tig  som  Trafildörvaltningen  lämnar  till

Trafikverket.  Kommuner  med  pendeltågstrafik  kommer  under  våren  att  bli  inbjudna  till

möten  avseende  pendeltågstrafiken.

Trafildörvaltningen  önskar  ha  era  synpunkter  senast  den  28  maj  2018.

Skicka era synpunkter  till  registrator.tf(2isll.se.  [TPPge  aktuellt  diarienummer  samt namn på
remissinstans  i ärendemeningen.  Vid  frågor,  kontakta  ansvarig  handläggare.

Med  vänliga  hälsningar

Fredrik  Caval:Ii-Björlanan

Trafikdirektör

Trafikavdelningen

Stockholms  läns  landsting

Trafikförvaltningen

105  73 Stockholm

Leveransadress  :

Lindhagensgatan  100

Godsmottagrnngen

112  51 Stockholm

Telefon:  08-686  16  00

Fax:  08-686  16  06

E-post: registrator.tf@sll.se

Säte:  Stockholm

Org.nr:  232100-0016

www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan  IOO. Kommunikationer:  Stadshagen/Thorildsplan
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat 
trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de 
långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. 
Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss-  
och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten. 
 

1.1 Övergripande mål 
 Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål: 
 
Ökat kollektivt resande 
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det 
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela 
transportssystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism. 

Smart kollektivtrafiksystem 
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska 
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv. 

Attraktiv region 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa 
tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och 
förutsättningar. 
 

1.2 Hållbar utveckling 
Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför 
genomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet. 
Hållbar utveckling består av tre delar: 

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet 
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1.3 Trafikförändringsprocessen 
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så 
kallade trafikförändringsprocessen. Processen beskrivs nedan. Den skiljer sig något åt 
beroende på avtalstyp.  
 
Trafikförändringsprocessen börjar under våren genom att trafikförvaltningen i samarbete 
med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför 
insamling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten arbetar trafikförvaltningen och 
trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat 
på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet 
av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens 
trafikavdelning och remitteras i februari till kommunerna i länet och 
funktionshindersorganisationer. Trafiknämnden får information om förslagen genom ett 
informationsärende.  
 
Under våren arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt 
konsekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För 
incitamentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller 
konsekvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker 
trafikförvaltningen om tåglägen från Trafikverket i april. 
 
I maj inkommer remissyttranden från remissinstanserna.   
 
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under 
sommar och tidig höst offertförfrågar och beställer trafikförvaltningen trafiken (avser 
produktionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att 
genomföra trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. 
 
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende 
under hösten. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända 
trafikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remisyttranden. Dokumenten 
skickas även ut till remissinstanserna.   
 
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december.  
 

1.4 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 
beskrivs kommundialogprocessen som helhet.  
 
Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar.  
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Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare på avdelningen Strategisk Utveckling som 
ansvarar för trafikförvaltningens kontakt med kommunerna.  
 
Löpande mötesserie 
Planeringsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare (buss) och Trafikverket in.  
 
Uppföljningsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör 
kollektivtrafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- 
och framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom 2 år. Förutom trafikförvaltningen 
och kommunen deltar trafikutövare (buss)  med trafikavtal som berör kommunen.  
  
Sektorsamråd 
Sektorsamråd hålls en gång per år eller vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. 
Mötena kan rikta sig både till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att 
diskutera övergripande strategiska frågor.  
 
Politiska samråd 
Trafiknämnden har som målsättning att en gång om året besöka länets kommuner för 
diskussion. På mötena deltar både styrande politiker och opposition från kommun 
respektive Trafiknämnden. Tjänstemän från båda parter deltar som föredragande.  
 
Plansamråd  
Trafikförvaltingen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 
andra specifika projekt och utredningar. 
 
Årlig remiss med trafikförändringar 
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som 
remitteras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   
 

1.5 Avtalstyper  
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikaval för olika trafikområden. Det finns två 
huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produktionsavtal samt 
incitamentsavtal. Trafikförvaltningen samt trafikutövaren har olika roller i de olika 
avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikförändringar i 
större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 
incitamentsavtal styr trafikutövaren den exakta utformningen på trafiken.   
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Trafikförändringar kan ske löpande under året, men ska alltid remissas mot 
remissinstanser.  
 
Tabell 1 Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare (2018)  

 
 
Tabell 2 Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare (2018) 

Spårslag Avtalstyp Trafikutövare
Tunnelbanan Produktion MTR
Pendeltågen Produktion MTR
Saltsjöbanan Incitament Arriva
Roslagsbanan Incitament Arriva
Tvärbanan Incitament Arriva
Nockebybanan Incitament Arriva
Spårväg City Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
Lidingöbanan Produktion/Incitament Stockholms spårvägar  
 
 

Kommun Avtalstyp Trafikutövare
Botkyrka Produktion Keolis
Danderyd Incitament Arriva
Ekerö Produktion Arriva
Haninge Incitament Nobina
Huddinge Produktion Keolis
Järfälla Incitament/produktion Nobina
Lidingö Incitament Keolis
Nacka Produktion Keolis
Norrtälje Incitament/produktion Nobina
Nykvarn Incitament Nobina
Nynäshamn Incitament Nobina
Salem Produktion Keolis
Sigtuna Produktion Arriva
Sollentuna Incitament Arriva
Solna Incitament Arriva
Stockholm, innerstan Incitament Keolis
Stockholm, söderort Produktion Keolis
Stockholm, västerort Incitament Arriva
Sundbyberg Incitament Arriva
Södertälje Incitament Nobina
Tyresö Incitament Nobina
Täby Incitament Arriva
Upplands-Bro Incitament/produktion Nobina
Upplands Väsby Produktion Arriva
Vallentuna Produktion Arriva
Vaxholm Incitament och produktion Arriva och Tynningö Buss
Värmdö Produktion Keolis
Österåker Incitament Arriva
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1.6 Tidtabellskiften 
 
Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive 
pendelbåtar) utom skärgårdstrafiken  för T19, 2018/2019:  
 

• Normaltidtabellen börjar den 9 december 2018 
• Sommartidtabellen gäller den 21 juni till 18 augusti 2019 

 
För skärgårdstrafiken gäller följande:  

• Vintertidtabell 10/12 2018  – 14/4 2019                   
• Vårtidtabell 15/4 2019    - 19/6 2019                    
• Sommartidtabell 20/6 2019 – 18/8 2019                    
• Hösttidtabell 19/8 2018 – 8/12 2019                    

 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella  felskrivningar.   
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2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 
2.1.1 Trafikstörande arbeten 

Grön och Röd linje 
Under sommaren planeras renovering av Söderströmsbron mellan Gamla Stan och Slussen. 
Detta innebär att tågen kommer att passera bron med sänkt hastighet med tidvis reducerad 
trafik och tågbyten som följd av detta.  
 
Grön linje 
Vid Gullmarsplan kommer förberedande arbeten inför tunnelbanans utbyggnad att utföras 
under sommartid med begränsningar i trafiken söderut.  Till sommaren 2019 planeras 
arbeten på Grön Linje vid Fridhemsplan som innebär att tågen på den gröna linjen inte 
trafikerar stationen Fridhemsplan för på- och avstigande, utan passerar förbi. Resenärer till 
och från Fridhemsplan kommer att hänvisas till busstrafik från närbeliggande knytpunkter  
och den blå linjen som trafikerar station Fridhemsplan som vanligt. 
 
 

2.2 Pendeltåg 
Trafikförändringar 
Trafikförvaltningen fortsätter utveckla trafiken i enlighet med planeringsramverkets 
målbild och arbetar för skyndsam utveckling av infrastruktur och trafikledning i dialog med 
Trafikverket. Inför T19 är inriktningen för pendeltågstrafiken följande:  
 

 Att bibehålla och modifiera årets tidtabell  
 Att behålla snabbtågen på Nynäsbanan 
 Att inte ansöka om tåglägen hos Trafikverket för snabbtåg på Södertäljegrenen  
 Att inte ansöka om snabbtåg på Ostkustbanan samt att utöka antalet avgångar 

på fyra stationer (Häggvik, Rotebro, Ulriksdal och Norrviken) på Ostkustbanan 
med fokus på rusningen 

 
Den nya pendeltågsstationen i Vega kommer att öppnas i slutet av mars 2019. 
 

2.2.1 Trafikstörande arbeten 
Mälarbanan 
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden till  fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2019, 
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Angivna tider och sträckor kan justeras i 
det vidare arbetet. Trafiken ersätts vid avstängningarna med buss och tunnelbana. 
 

• Torsdag 18 april 2019 kl. 01.10 – tisdag 23 april kl. 04.30 (påskhelgen) 
Ingen pendeltågstrafik Odenplan – Jakobsberg 
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• Lördag 25 maj kl. 22.00 – söndag 26 maj kl. 14.00  
Ingen pendeltågstrafik Spånga – Jakobsberg 
 

• Fredag 5 juli kl. 22.30 – måndag 29 juli kl. 04.30  
Ingen pendeltågstrafik Odenplan – Jakobsberg 
 

• Lördag 5 oktober kl. 22.00 – söndag 6 oktober kl. 14.00  
Ingen pendeltågstrafik Spånga – Jakobsberg 
 

• Fredag 1 november kl 22.30 – måndag 4 november kl. 04.30 
Ingen pendeltågstrafik Odenplan – Jakobsberg 

 
 

2.3 Sjötrafik 
2.3.1 Norrtälje 

Linje 25 Furusund – Hemmarö – Solö 
Anpassningar i turlista från vintern 2018/19 då nytt fartyg för trafiken levereras.  
 
Linje 26 Stockholm – Blidösundet – Rödlöga  
Trafiken på linjen övervägs att sommartid få en justerad turlista för att anpassa 
avgångstiderna till kundönskemål och förbättra bytesmöjligheter till Nord/Sydlinjen.  
 
Linje 27 Stockholm – Blidösundet – Arholma  
Trafiken på linjen övervägs att sommartid få en justerad turlista för att anpassa 
avgångstiderna till kundönskemål. 
 
Linje 28 Furusund – Gräskö – Rödlöga 
Trafiken på linjen övervägs utökas med dubbla turer helger under lågsäsong sträckan 
Furusund – Söderöra. Anpassningar i turlista, alla tidtabellsperioder, från vintern 2018/19 
då nytt fartyg för trafiken levereras. Påverkas av ev. beslut om att klassa Gräskö som kärnö. 
 

2.3.2 Österåker 
Linje 36 Åsättra – Ingmarsö – Möja  
Möjligheterna undersöks att förstärka kapaciteten på linjen under perioder med is. 
 
Linje 12 Stockholm – Vaxholm – Husarö  
Trafiken på sträckan övervägs att samordnas med trafiken på linje 36 som delvis trafikerar 
samma sträcka. 
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Linje 13 Stockholm/Boda – Svartsö – Ingmarsö 
Trafiken på linjen övervägs att sommartid få en justerad trafik till/från replipunkten Boda. 
Flera direktturer på anslutande SL-linje 438 ger möjligheter till bekvämare omstigning i 
Boda. Möjligheterna undersöks att avlasta befintlig trafik under högsäsong genom 
kompletterande snabbturer från Stockholm med få brygganlöp.   
 
Linje 9 och 24 Stockholm – Vaxholm/ – Fåglarö – Ljusterö/ – Koholmen–
Siaröfortet – Vättersö  
Utvärdering av utökad passagerar- och godstrafik till Koholmen, Stora Timrarö och 
Siaröfortet. Vid Stora Timrarö övervägs utökad trafik vardagar under vår och höst, liksom 
ny vintertrafik. En trafikökning kan även påverka turutbudet i områdena Elgö-Fåglarö och 
Saxaröarna positivt.  
 

2.3.3 Vaxholm 
Linje 3 Vaxholm – Skogsö – Norra Lagnö 
Linjen föreslås få permanent vintertrafik sträckan Ramsö-Skogsö-Norra Lagnö om rådande 
isbrytningsförbud i Ramsösund upphävs.  
 
Linje 4 Vaxholm Norra Tynningö – Ramsö 
Anpassningar för att ge en över årstiderna mer likartad turlista. Möjligheterna begränsas i 
viss mån av olika fartygstyper och anslutande bussars tidtabeller.  
Utvärdering av försöket med pendelbåt vintertid Ramsö-Vaxholm-Strömkajen. 
 

2.3.4 Stockholm 
Linje 80 Nybroplan – Nacka Strand - Frihamnen 
Under 2017 utökades trafiken med ett fartyg extra under perioden april – december.  
Trafiken på linjen övervägs få samma trafikökning även under perioden december-april. På 
så sätt kan en förenklad och likformad normaltidtabell skapas med giltighet ett trafikår 
(undantaget sommarperioden). 
 
Linje 82 Djurgårdsfärjan 
Linjen föreslås periodvis få en justerad tidtabell kopplad till Gröna Lunds 
säsongsvariationer.  
 
Linje 85 Riddarfjärden 
Försökslinje som trafikeras fram till årsskiftet 2018/2019, därefter nedläggning. Linjen 
kommer att trafikera en ny brygga på Riddarholmen under hela 2018. 
 
Linje 89 Klara Mälarstrand – Tappström 
Försökslinje som trafikeras fram till sommaren 2018.  
Linjen permanentas med året-runt trafik från hösten 2018, med utökat antal avgångar 
under vardagar samt införande av sommartrafik, helgtrafik samt viss kvällstrafik. 
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Tappströms brygga på Ekerö trafikeras året om, och Jungfrusund utgår som vinterbrygga i 
och med permanentning av linjen. 
 

2.3.5 Ekerö 
Linje 89 Klara Mälarstrand – Tappström 
Försökslinje som trafikeras fram till sommaren 2018.  
Linjen permanentas med året-runt trafik från hösten 2018 med utökat antal avgångar 
under vardagar samt införande av sommartrafik, helgtrafik samt viss kvällstrafik. 
Tappströms brygga på Ekerö trafikeras året om, och Jungfrusund utgår som vinterbrygga i 
och med permanentning av linjen. 
 

2.3.6 Lidingö 
Linje 80 Nybroplan – Nacka Strand - Frihamnen 
Under 2017 utökades trafiken med ett fartyg extra under perioden april – december.  
Trafiken på linjen övervägs få samma trafikökning även under perioden december-april. På 
så sätt kan en förenklad och likformad normaltidtabell skapas med giltighet ett trafikår 
(undantaget sommarperioden). 
 
Linje 81 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Anpassningar i turlista för att möjliggöra bättre anslutningar för skolbarn till Lidingö via 
befintliga bryggor på Lidingö.  
 

2.3.7 Värmdö 
Linje 13 Stockholm/Boda – Svartsö – Södra Ingmarsö 
Trafiken på linjen övervägs att sommartid få en utökad trafik till/från Boda efter 
kundönskemål. Anpassningar till förbättrad trafik med SL-438 som fått fler direktbussar 
utan byte till/från Slussen, vilket ger kortare restid. Möjligheterna undersöks att avlasta 
befintlig trafik under högsäsong genom kompletterande snabbturer från Stockholm med få 
brygganlöp.   
 
Linje 14 Stockholm/Sollenkroka – Möja 
Utvärdering sker av utökad morgon- och kvällstrafik sommartid. 
 
Linje 11 Stockholm /Vaxholm – Grinda – Husarö/Möja 
Linje 13 Stockholm/Boda – Svartsö – Södra Ingmarsö 
Linje 14 Stockholm/Sollenkroka – Möja 
Möjligheterna undersöks att avlasta befintlig trafik under högsäsong, dels genom 
kompletterande snabbturer med få brygganlöp, dels genom att befintliga turer på långlinjer 
avlastas vissa bryggor i innerskärgården.  Anpassningar i Boda och Lillsved ger förbättrad 
busstrafik med SL 437/438 som får fler direktbussar utan bussbyten, vilket ger restidsvinst. 
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Linje 16 Stavsnäs – Sandhamn 
Trafiken på sträckan övervägs att utökas med ytterligare en kvällsavgång i båda riktningar, 
en vardag per vecka. Detta är avhängigt utvecklingen av lokala verksamheter på Sandön. 
 
Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Saltsjöbaden 
Trafiken på sträckan övervägs att vardagar under sommarperioden utökas med en 
morgonavgång in till replipunkten Stavsnäs och en kvällstur ut. 
 

2.3.8 Haninge 
Linje 19 Dalarö – Ornö utsida – (Huvudskär) 
Trafiken sommartid på sträckan Dalarö-Huvudskär som körts på försök under 2015 - 2017 
permanentas förutsatt fortsatt verksamhet på Huvudskär. Utvecklingen av lokal 
turistverksamhet kring bryggan Ornö kyrka följs, vilket kan skapa förutsättningar för 
utökad trafik till bryggan. 
Anpassningar av turlistan övervägs för att skapa bättre anslutningar till/från buss 839 och 
869 i Dalarö. 
 
Linje 21 Årsta – Utö 
Anpassningar av turlistan övervägs för att skapa bättre anslutningar till/från buss 846 vid 
Årsta brygga. 
 

2.3.9 Nynäshamn 
Linje 22 Nynäshamn – Ålö 
Anpassningar i turlistan övervägs för att ge en mer likartad turlista under lågsäsong och för 
att skapa bättre anslutningar till/från pendeltåg i Nynäshamn. 
 
Linje 29 Ankarudden – Landsort 
Anpassningar av turlistan övervägs för att skapa bättre anslutningar till/från buss 852 vid 
Ankarudden. 
 

2.4 Lokalbanor 
2.4.1 Spårväg City 

Linje 7 kommer att vara förlängd till sin nya centrala ändstation ”T-centralen” som kommer 
att vara belägen på Klarabergsgatan i höjd med Klara Norra Kyrkogata. I övrigt planeras 
inga förändringar av trafiken.   
 

2.4.2 Roslagsbanan 
Upprustningsarbeten kommer att pågå på Kårstagrenen vilket medför att trafiken mellan 
Täby kyrkby och Kårsta ersättas med buss under cirka fem månader vår-sommar-höst, 
2019. Planeringen är inte helt fastställd så exakta datum och utsträckning i tid kan inte 
meddelas nu. I övrigt planeras inga förändringar av utbudet. 
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2.4.3 Lidingöbanan 
Den utökning av trafiken med fem avgångar i morgonrusningen mellan Aga och Ropsten 
som körs under våren/hösten 2018 planeras att bli permanent under T19. En förutsättning 
för att dessa ska kunna köras är att hastigheten över Lidingöbron inte sänks. I övrigt 
planeras inga förändringar av trafiken.  
 

2.4.4 Tvärbanan 
I samband med förberedande arbeten för spårväg till Kista kommer endast ett av två spår 
kunna användas på sträckan Johannesfred – Karlsbodavägen under hela perioden. Detta 
kan medföra störningar och förlängda restider för trafiken förbi arbetet.  
 

2.4.5 Saltsjöbanan 
Inga förändringar är planerade 
 

2.4.6 Nockebybanan 
Inga förändringar eller trafikpåverkande arbeten planerade 
 

2.5 Buss 
2.5.1 Botkyrka 

Linje 151 Norsborg – Fridhemsplan  
Linjen övervägs utökas vardagar till 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under 
morgonrusningen. 
Linjen övervägs att dras in under högsommaren på grund av parallellgående trafik med 
tunnelbanan. Förutsätter dock att inga planerade arbeten på tunnelbanan till/från 
Norsborg utförs. Resenärerna hänvisas istället till linje 702, tunnelbana samt 
innerstadsbussar över Västerbron. 
 
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck  
Linjen övervägs att vardagar få en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45-06.15 samt en 
ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30-06.00  vilket genererar 10-minuterstrafik istället 
för 15-minuterstrafik under tidsintervallen. 
Vidare övervägs även två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik 
istället för 30-minuterstrafik. 
Linjen övervägs att få en ny tur från Norsborg till Skarpnäck ca kl. 09.05 vilket ger 10-
minuterstrafik till ca kl. 09.36 och minskar trängseln. 
Alla lördagar och söndagar övervägs linjens 15-minuterstrafik förlängas från ca kl. 17.00 till 
ca kl. 19.00 alternativt övervägs 20-minuterstrafik mellan ca kl. 17.00–19.00 på grund av 
trängsel. Vidare övervägs att linjen får 60-minuterstrafik alla nätter då det är 
dygnetruntverksamhet vid minst fyra stora arbetsplatser. 
 
Linje 702 Hallunda centrum – Kvarnhagen  
Linjen övervägs att alla vardagar få kvällstrafik mellan Fittja och Kvarnhagen fram till ca kl. 
23.30. 
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Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter  
Alla turer som startar och börjar vid Tullinge station övervägs att förlängs till/från Tumba. 
Detta eftersom det är trångt i Tullinge station samt ger en tydligare trafik.Om förslaget om 
linje 726 som innebär att sträckan Tumba –stationn – Tullinge station dras in är det än mer 
angeläget. Sex hållplatser får utökad trafik men några resenärer kan dock få ett extra byte.  
En ny avgång övervägs alla lördagar och söndagar ca kl. 08.00 från Tumba station till 
Visättra sportcenter. Förändringen övervägs för att bättre passa till pendeltågens 15-
minuterstrafik. 
Linjen övervägs att få en ny avgång ca kl. 05.26 för att ersätta övervägd borttagen avgång ca 
kl. 04.47 på linje 791. 

Linje 715 Tumba station – Solbo  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik mellan ca kl. 22.00–
01.00 måndag till torsdag samt söndag. 
 
Linje 719 Skäcklinge – Tumba station  
Linjen övervägs vardagar utökas från Skäcklinge till 7½-minuterstrafik istället för 15-
minuterstrafik ca kl. 07.00 - 08.30 och från Tumba ca kl. 16.00 - 17.45. Förändringen 
förutsätter och beror på tidpunkt för inflyttning i nytt bostadsområde i Skäcklinge samt att 
framkomlighet på sträckan råder.  
 
Linje 721 Tullinge station – Lida  
Linje 721X Tullinge station – Riksten  
Linje 721X föreslås att alla lördagar och söndagar startar en timme tidigare för att kunna 
ansluta till centrala Stockholm tidigare än ca 07.15. 
 
Linje 721 och 721X övervägs att förlängas till en ny ändhållplats i Hanvedens allé. 
Förändringen förutsätter dock nya hållplatser och en vändslinga i Hanvedens allé enligt 
Trafikförvaltningens riktlinjer och krav, vidare behöver även förbindelsevägen 
Pålamalmsvägen, till/från Lida vara färdigställd för busstrafik.   
Dagens linjesträckning för linje 721 och 721X till/från Lida, till och från Riksten/Lida, 
Flottiljvägen och vändslinga för buss, tillbaka Flottiljvägen, ordinarie sträckning till 
Lida/Tullinge station. 
Nya linjesträckningen för linje 721 och 721X till Lida, Flottiljvägen vänster Strövarvägen, 
vänster Hanvedens allé, höger Pålamalmsvägen ordinarie sträckning till Lida. 
Nya linjesträckningen för linje 721 och 721X till Riksten, Flottiljvägen vänster Strövarvägen, 
vänster Hanvedens allé och till ny vändslinga för buss i Riksten. 
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Linje 721 och 721X förlängs till en ny ändhållplats i Handvedens allé samt ny 
förbindelsevägen till/från Pålamalmsvägen. 
 
Linje 725 Tumba station – Nytorp  
Mellan Söderby Park och Tumba station övervägs linjen utökas till 7½-minutertsrafik 
istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 07.00 – 09.00 och i riktningen Tumba station till 
Söder Park mellan ca kl. 16.00–18.00. Förändringen förutsätter en ny hållplats vid 
nybyggnadsområdet Sandstugan då det endast finns en hållplats i ena riktning. Utökningen 
övervägs i samband med nya bostäder vid Sandstugan. 
Linjen övervägs att få en ny avgång ca kl. 05.24 för att ersätta övervägd borttagen avgång ca 
kl. 04.47 på linje 791. 

Linje 726 Fridhemsplan – Tumba station  
Linjen övervägs att kortas av mellan Tullinge och Tumba. Morgonavgångarna ersätts med 
linje 713 som förlängs till/från Tumba. Detta eftersom det är trångt i Tullinge station samt 
att förändringen ger en tydligare trafik. Sex hållplatser får utökad trafik men några 
resenärer kan dock få ett extra byte. 

Linje 727 Tumba station – Skanssundet 
Linjen övervägs få en ny tur och retur alla vardagagar mellan ca kl. 14.30–18:30. På så sätt 
får linjen 60-minuterstrafik, detta för att underlätta för resenärer som slutar skolan under 
tidsintervallet. 
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Linje 743 Skäcklinge – Fridhemsplan  
Linjen övervägs att vardagar utökas från 12-till 10-minuterstrafik från Skäcklinge mellan ca 
kl. 06.20 - 07.00 och från 20- till 15-minuterstrafik mellan ca kl. 07.30 - 08.45. 
Förändringen övervägs på grund av ökad inflyttning i Skäcklinge. 
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 716, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby  
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 725, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 716 Tumba station – Bremora  
Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten  
Linje 791 Stockholm C – Södertälje C  
Linje 796 Stockholm C – Bremora 
Alla vardagar övervägs avgången på linje 791 ca kl. 04.47 att dras in från Centralen till 
Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på 
linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger 
på så sätt resenärerena en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på övervägd borttagen 
avgång på linje 791 och 796 förutsätts en ny avgång på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny 
avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station 
till Östra Storvreten. 

2.5.2 Danderyd 
Linje 618 Danderyds sjukhus – Näsby park   
När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby Allé att byggas och 
en ny hållplats tillkommer. Linjen övervägs vardagar angöra den nya hållplatsen på Täby 
Allé. 
 
Linje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset  
Linjen övervägs att delas upp i två linjer. Linje 607 övervägs att enbart trafikera sträckan 
Danderyds sjukhus- Sollentuna. Resande mellan Sollentuna-Karolinska sjukhuset hänvisas 
till linje 526. 
 
Linje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan  
Linjen övervägs att dras in på sträckan Sundbyberg-Solna C då Tvärbanan har tillkommit 
på sträckan Sundbyberg-Solna C vilket inneburit minskat antal resande.  

• Linje 509 kortas av och trafikerar sträckan Danderyds sjh-Solna C. 
• Ny linje 129 tar över delen Brommaplan-Sundbyberg  
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Med två kortare linjer förväntas trafiken bli mer tydlig, med stark koppling mellan 
Brommaplan och Sundbyberg och av mer lokallinjekaraktär mellan Solna centrum-
Frösundavik-Bergshamra-Danderyds sjh.  

Trafiken via Ankdammsgatan övervägs att minskas från nuvarande 15 till 30 minuters 
under mellan- och kvällstid mån-fredag och hela lör-, sön- och helgdagar då endast linje 512 
kommer trafikera sträckan. Kvarvarande trafik blir mindre störningskänslig då nuvarande 
linje 509 har lång linjesträckning med punktlighetsproblem. 

Linje 639 Stockholm – Hallstavik  
Överväger förslaget att fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under 
morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. 
Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än 
halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers 
restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska 
kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt 
färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet 
att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är 
kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp 
alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.  
 

2.5.3 Ekerö 
Linje 301 Skärvik – Brommaplan 
En ny avgång från Tappström ca kl. 08.20 till Brommaplan övervägs för att avlasta stråket 
Ekerö centrum-Brommaplan vardagar. 

Linje 301 Skärvik – Brommaplan 
Linjen övervägs att få tätare turtäthet och börja köras med 20-minuterstrafik vardagar från 
ca kl. 13.45 på sträckan Brommaplan-Skärvik. Idag börjar linjen trafikeras från ca kl. 15.05. 
Linjen övervägs även få en extra avgång ca kl. 15.25 från Ekerö centrum-Brommaplan 
vardagar för att minska trängseln på sträckan. 
 
Linje 302 Brommaplan – Knalleborg 
Linjen övervägs få en extra avgång vardagar från ca kl. 07.40 från Knalleborg-Solna station 
för att avlasta på stråket Ekerö centrum- Solna station. 
 
Linje 309 (Brommaplan) – Skytteholm 
Avgången ca kl. 08.39 vardagar från Kaggeholm övervägs att förlängas till Brommaplan 
istället för Ekerö centrum. Förslaget innebär att linje 311 avlastas på sträckan Sjöängen-
Brommaplan ca kl. 08.38. 
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Linje 309 (Brommaplan) – Skytteholm 
Linjen övervägs kortas av sträckan Kaggeholm-Skytteholm vardagar till att enbart trafikera 
sträckan Brommaplan-Ekerö centrum-Kaggeholm.  
För att täcka upp sträckan till Skytteholm övervägs en ny linje, som går direkt till 
Skytteholm från Ekerö. Förslaget väntas ge ett tydligare och snabbare linjenät.  
 
Ny linje  Ekerö centrum – Skytteholm 
En ny linje övervägs att trafikera sträckan Ekerö centrum-Skytteholm vardagar vilket ger 
resenärerna en kortare och tydligare resa. Samtidigt kortas linje 309 av och trafikerar 
sträckan Brommaplan-Ekerö centrum-Kaggeholm. Förslaget innebär en kapacitetsökning 
på sträckan Ekerö centrum-Stavsund då resenärer kan fördelas bättre mellan linjerna 311, 
312 samt den föreslagna nya linjen. Linjen övervägs få anpassade avgångs- och ankomstider 
efter anläggningen i Skytteholm.  
 
Linje 317 Brommaplan – Björkvik 
För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 317 att köras via Ekebyhov 
istället för Ekerö C och vända i den nybyggda rondellen. Förutom ovanstående blir det en 
anpassning för resenärer som byter till bussar västerut samt till den kommande terminalen 
i Ekerö centrum. 
 
Linje 336 Brommaplan – Svanhagen 
Vid ca kl. 07.30 är det hög belastning på linje 176 samt linje 336 från Solbacka mot 
Brommaplan på vardagar. Linje 336 övervägs få en ny avgång från Färingsö vid ca kl. 07.15 
för att avlasta på sträckan mot Brommaplan. Linjen övervägs att köras med  
30-minuterstrafik mellan ca kl. 09.00-10.00 för att avlasta linje 176 från Solbacka mot 
Brommaplan. Förändringen föreslås gälla vardagar. 

Linje 176 Brommaplan – Björkvik 
För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 176 att köras via Ekebyhov 
och vända i den nybyggda rondellen i stället för Ekerö C. Förutom ovanstående blir det en 
anpassning för resenärer som byter till bussar västerut samt till den kommande terminalen 
i Ekerö centrum. 
 
Linje 177E Solna station – Brommaplan 
Linjen övervägs att förstärkas vardagar från ca kl. 08.31 mellan Solna Station-Brommaplan 
med linjenummer 177E. 
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2.5.4 Haninge 
Paketlösning 
Förändrat linjenät Handens stadstrafik 
824 Handen – Vendelsö (– Tyresö) 
829 Handen – Port 73 
832 Åbylund – Västerhaninge 
834 Handen – Svartbäcken 
835 Länna/Vega – Jordbro (– Västerhaninge) 
836 Handen – Söderby 
837 Jordbro – Hermanstorp 
838 Ny sträckning Jordbro –  Port 73 (närsjukhuset) 
841 Brandbergens centrum – Jordbro station (byter namn och sträckning) 
Nedan följer övervägande av nya linjenätet och dess effekter för medborgarna i Handen, 
uppdelat först per linje och sen per bostadsområde.  
 
Linje 837 Jordbro – Vega 
Linjen kan jämföras med dagens 837 med en förlängning upp till Vega station. Linjen tar 
över delsträcka Vallavägen – Port 73 från dagens linje 835. 
Resväg: Jordbro station – Västerbommen – Haninge C – Port 73 – Vega. En framtida 
möjlighet är förlängning till Jordbro Centrum. 
Tågpassning: Jordbro stationn, till-/från Stockholm.  Turtäthet: 15 min trafik i grunden, 
med ev. utökning i rusningstrafik för att minska trängsel. Linjen får fördubblad turtäthet 
mot dagens utbud.  
 
Linje 838 Ny sträckning Jordbro – Port 73 (närsjukhuset) 
Linjen kan jämföras med dagens 841 där linjesträckningen rätas ut längs västra sidan av 
Jordbro samt att den förlängs från Brandbergens C till Ica Maxi och Port 73.  Förlängningen 
från Brandbergen till handelsplatserna och närsjukhuset erbjuder majoriteten av 
befolkningen i Handen direktresor till både handel och till närsjukhuset. Detta är den linje 
som angör hållplats Sjukhusentrén, flera andra linjer passerar hållplats Handens 
närsjukhus på Dalarövägen ca 200 meter bort. Linjen tar över sträckan Jordbro station-
Handen från linje 835 och sträckan Handen - Port 73 från linje 829. 
Resväg: Jordbro stationn – Nedergården – Haninge C – Brandbergen C – Ica Maxi – Port 
73 – Handens närsjukhus. En framtida möjlighet är förlängning till Jordbro Centrum.  
Tågpassning: Förslagsvis ingen passning alls för att kunna erbjuda jämnare trafikering på 
hela sträckan, om passning ska ske kommer den förläggas i Handen till-/från Stockholm.    
Turtäthet: 30 min trafik i grunden, utökning dag till 15 minuter sträckan Handen – Port 73.  
  
 
 
 
 



 
 
 

 

 

  

20(98) 

 

   

  Trafikavdelningen 
 
  
 

PM 
2018-02-27 
 

Diarienummer 
SL 2017-0653 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

Linje 836 Haninge  
Linjen kan jämföras med dagens 836 men där start/slutstation blir Vega station. I 
framtiden föreslås denna linje förlängas i olika steg till Vendelsö.  
Resväg: Norrby – Vega station.  
Tågpassning: Tågpassning läggs i Vega station till-/från Stockholm. Detta göra att resor 
norrut förkortas för Norrbyborna.  
Turtäthet: 60 min trafik, samma turtäthet linjen har idag.  
 
Linje 832 Haninge 
Linjen kan jämföras med dagens 824 och ny linjesträckning via Vendelsö/ Mårtensberg till 
Vega Station. Linjen tar över sträckan Torvalla – Kulfångsgatan från linje 824 som föreslås 
trafikera via Vendelsövägen – Dalarövägen (Handens närsjukhus) – ordinarie körväg 
Resväg: Vikingaskolan – Haninge C -Brandbergen C – Mårtensberg – Söderby – Vega 
station  
Tågpassning: Tågpassning läggs i Vega station till-/från Stockholm.  
Turtäthet: 30 min trafik.   
 
Linje 835 Haninge Huddinge 
Linjen kan jämföras med dagens L835 på sträckan Vardövägen (Truckvägen) -  Vega 
Resväg: Vardövägen (Truckvägen) – Söderhagsvägen – Vega station  
Tågpassning: Tågpassning läggs i Vega station till-/från Stockholm.  
Turtäthet: 30 min trafik i grunden, sträckan Vardövägen – Vega station förstärks under 
rusningstid och får 15 min trafik 
 
Linje 841 
Linjen byter namn till 838 och trafikerar västra sidan av jordbro. Sträckan 
Handenterminalen – Bussgaraget tas bort. 
 
Stadsdelar 
Vega 
Vega Station blir en ny central knutpunkt i Handen. Totalt fyra linjer planeras trafikera 
Vega station. På grund av infrastrukturella problem kan ingen buss trafikera västra delarna 
av Vega. I framtiden planeras linje 835 fortsätta förbi hållplats Vardövägen för att 
sammanstråla med linje 837 i södra delarna av Vega upp till Vega station.  
Reserelationer: Det föreslagna linjenätet erbjuder en ny koppling Vega – Brandbergen utan 
byten. I övrigt finns dagens kopplingar kvar med buss/tåg.  
Pendlingsmöjligheter: Nya pendeltågstationen erbjuder en snabb resa till centrala 
Stockholm, passning med bussar till pendeltåget erbjuds på 3 av 4 linjer som angör Vega 
station.  
Lokala resor: Tåget, precis som bussen erbjuder lokala resor inom kommunen. Direkta 
kopplingar till kommunens centrala delar och shopping erbjuds. Utöver detta tillkommer 
koppling till Brandbergen utan byten.  
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Jordbro 
I Jordbro delas linjerna upp till varsin sida av området (öst-väst) för att erbjuda ett jämnt 
fördelat utbud. Dagens linje 841 flyttas till västra sidan av Jordbro och ersätter de 
hållplatser som tidigare trafikerats av linje 835. Hållplats Gammelhagen dras in. 
Som en framtida utvecklingsmöjlighet ser vi att båda linjerna kan förlängas in till Jordbro 
C, om infrastrukturen anpassas för det. Fram till dess kommer linjerna börja och sluta i 
Jordbro station.  
Reserelationer: Förändringarna innebär att Ica Maxi och Vega tillförs som nya målpunkter 
utan byten, i övrigt kan man nå samma målpunkter såsom idag. 
Pendlingsmöjligheter: Passningarna till pendeltågen kvarstår såsom idag. Pendeltågets 
utökade trafik i Handen medför dock bättre bytesmöjligheter.  
Lokala resor: De två linjerna erbjuder bytesfria resor till större delen av Handen, där 
förändringarna främst påverkar restiderna till Brandbergen som blir snabbare, men att det 
tar längre tid till Handens närsjukhus. 
Svartbäcken 
Dagens linje 834 kvarstår i samma linjesträckning med förändringen att den planeras få 
ändhållplatsen inne i Handenterminalen med enklare byte till pendeltåget som följd. Detta 
är den enda stadslinjen som föreslås angöra inne i den nya terminalen.  
Reserelationer: Inga förändringar.  
Pendlingsmöjligheter: Angöringen i nya Handenterminalen kommer spara 3-5 min bytes- 
och gångtid till pendeltåget.   
Lokala resor: Inga förändringar.   
Norrby 
Dagens linje 836 läggs om och går till Vega station.   
Reserelationer: Norrby får Vega som central knytpunkt där den ansluter till pendeltåg och 
övriga linjer till målpunkter inom kommunen.  
Pendlingsmöjligheter: Omläggningen till Vega gör att resor norrut går mycket snabbare 
med denna lösning. Även resor till söder om Handen får förkortad restid. Resenärer med 
Handen som slutdestination får ett byte men restiden förändras inte.  
Lokala resor: Direktkopplingen till centrala Handen försvinner men tidsmässigt blir det 
ingen förlust för Norrby med ett byte i Vega station.  
Söderby 
Söderby behåller de kopplingar som finns i dagens linjenät. Ny koppling till Vega 
tillkommer.  
Reserelationer: Söderby får koppling till norra delarna av kommunen(Vega). 
Pendlingsmöjligheter: Kortare restid för resor både norrut och söderut då linjen får 
passning med tåg i Vega station.  
Lokala resor: Direktkopplingen till centrala Handen bibehålls via Brandbergen C.   
Vendelsö/Mårtensberg 
Vendelsö/Mårtensberg behåller dagens kopplingar till Brandbergen C och Handen. Ny 
koppling med Vega tillkommer.  
Reserelationer: Direktkoppling Vendelsö – Torvalla försvinner. Möjligt byte i Brandbergen 
C eller resa med linje 824 till Söderbymalmsskolan. 
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Pendlingsmöjligheter: Snabbare resor till Handenterminalen då linje 824 ändrar 
linjesträckning. Bytet till pendeltåget förväntas vara 3 - 5 minuter snabbare i framtiden när 
nya terminalen tas i bruk.    
Lokala resor: Snabbare resa till Handenterminalen då linje 824 övervägs att sluta trafikera 
Brandbergen. Denna relation tas över av ny linje 832 och dagens 807. Möjlighet att resa till 
Vega för att byta till tåg. Snabbare resor till Handenterminalen.  
Brandbergen 
Reserelationer: Från Brandbergen finns möjlighet att ta sig till större delar av centrala 
Handen. Möjlighet att ta sig till Vega utan byten tillkommer. För resor till/från Tyresö C 
tillkommer ett byte.  
Pendlingsmöjligheter: Inga förändrade kopplingar mot dagens linjenät. Linje 834 finns 
kvar i samma utformning och ny linje 838 och 832 för resor till Handen samt 807/809 mot 
Gullmarsplan/City. 
Lokala resor: Linje 838 erbjuder bra förbindelser till Ica maxi och Port 73 (dagens L829) 
och Handen/Jordbro och sjukhusentrén (dagens L841). Dessutom erbjuder linje 832 en ny 
koppling till Vega 
Västerhaninge 
Linje 832 övervägs att förlängas och trafikera sträckan mellan Västerhaninge station och 
Lillgården. Linje 835 föreslås läggas ner på denna sträcka. Linje 835 kommer att ersättas av 
de andra linjerna i det nya linjenätet på nästan alla delsträckor. Den sträcka som inte har 
trafik i förslaget är Västerhaninge – Jordbro. Denna delsträcka tillgodoses av pendeltåget 
som kommer att ha 15 minuter trafik. 
Vidare övervägs även linje 832 att trafikera via Åby bostadsområde men får en annan 
snabbare linjesträckning och trafikerar då inte norra Åby. Det betyder att en linje 832 får en 
tillkommande hållplats på linjesträckningen Västerhaninge sjukhem belägen mellan 
hållplats Västerhaninge och Rådjursvägen och borttagna hållplatser blir Kvartärvägen, 
Åbygången och Åbylund och resenärerna får upp mot 500 meter längre att gå till närmaste 
hållplats. Linjen övervägs även att byta namn till linje 844 för att undvika missförstånd. 
Besökare till Hanvedens IP rekommenderas att resa med linje 844 till hållplats Björnvägen 
eller Åbyinfarten för att sedan promenera ner till idrottsplatsen på belyst gångväg. Detta 
som en följd av att hållplats Hanveden inte planeras ha trafik.  
Delsträckan Jordbro – Handen – Port 73 föreslås tas över av linjerna 837 och 838. 
Hållplatsen Jordbro som idag ligger på västra sidan om tåget flyttas in till terminalen där de 
övriga linjerna mot centrala Handen trafikerar.  
Delsträckan (Truckvägen) -Vardövägen - Vega ersätts av ny linje med samma nummer 
(835). Denna linje får passning med tåget i Vega station. Där finns även bytesmöjligheter till 
övriga linjer som kopplar bland annat till centrala Handen och Brandbergen. Alternativt 
kan ett byte ske till linje 830 vid hållplats Söderhagsvägen.  
 
Linje 824 Handenterminalen – Trollbäcken – Tyresö centrum – Tyresö strand  
Linjen övervägs att få fler turer under kvällstid på delsträckan Strandängarna-Tyresö 
centrum. 
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Ny linje Jordbro station Ö – Albyberg  
Ny linje övervägs som kommer att gå mellan Jordbro station Ö till Albyberg. I samband 
med detta tas delsträckan på dagens 4 turer på linje 827 till/från Jordbro station V - 
Lillsjövägen till/från Albyberg bort. Linjen får 3 avgångar till/från Albyberg under 
förmiddagen samt 4 avgångar till/från Albyberg under eftermiddag/kväll.  
Objektet innefattar dagens sträckning inne i Albyberg och inte de planerade men 
oredovisade framtida förslagen på förlängning söderut inne i Albybergs arbetsområde. 
 
Linje 842 Jordbro företagspark – Haninge C – Brandbergen  
Linje 842 övervägs att få en extra avgångar i båda riktningar samt förlängas till/från Sågen 
och därmed trafikera samma sträcka som linje 824 mellan Brandbergen C - Sågen. 
Tillkommande körsträckning: Vendelsö skolväg-Vendelsömalmsv(v)-Vendelsöv-
Söderbyleden(v) - ord körsträckning. Hållplats Söderbyleden tas bort. Tillkommande 
hållplatser: Sågen, Skomakarvägen, Djurgårdsvägen, Klenavägen, Tyrestavägen, 
Eversbergsvägen, Kulfångsgatan. 
 
Linje 848 Västerhaninge station – Nynäshamn 
Linje 858 Nynäshamns station – Ösmo – Grödby  
Förslag att linjerna under vardagar alla tabellperioder i båda riktningar ej går via/till/från 
hållplats FOI samt att linje 858 ej går via hållplatserna FOI-vägen, Vinaren, Grödbylund, 
Grödbylunds tomtområde och Trollstamalm. Linje 729 kommer fortsatt trafikera FOI. 
 

2.5.5 Huddinge 
Linje 151 Norsborg – Fridhemsplan  
Linjen övervägs utökas vardagar till 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under 
morgonrusningen. 
Linjen övervägs att dras in under högsommaren på grund av parallellgående trafik med 
tunnelbanan. Förutsätter dock att inga planerade arbeten på tunnelbanan till/från 
Norsborg utförs. Resenärerna hänvisas istället till linje 702, tunnelbana samt 
Innerstadsbussar över Västerbron. 
 
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck  
Linjen övervägs att vardagar få en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45-06.15 samt en 
ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30-06.00  vilket genererar 10-minuterstrafik istället 
för 15-minuterstrafik under tidsintervallen. 
Vidare övervägs även två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik 
istället för 30-minuterstrafik. 
Linjen övervägs att få en ny tur från Norsborg till Skarpnäck ca kl. 09.05 vilket ger 10-
minuterstrafik till ca kl. 09.36 och minskar trängseln. 
 
Alla lördagar och söndagar övervägs att linjens 15-minuterstrafik förlängas från ca kl. 17.00 
till ca kl. 19.00 alternativt övervägs 20-minuterstrafik mellan ca kl. 17.00–19.00 på grund 
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av trängsel. Vidare övervägs att linjen får 60-minuterstrafik alla nätter då det är 
dygnetruntverksamhet vid minst fyra stora arbetsplatser. 
 
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen  
Linjen övervägs att få förlängd 15-minuterstrafik på söndagar för att minska trängsel samt 
få samma turtäthet som på lördagar. Vidare övervägs även en ny avgång alla lördagar och 
söndagar från Skarpnäck, vilket gör att 15-minuterstrafiken startar ca 09.30 istället för ca 
kl. 10.00. 
 
Linje 704 Fruängen – Björnkulla  
Linjen övervägs vardagar få två nya turer mellan ca kl. 14.00–15.00 från Björnkulla till 
Fruängen samt en ny tur från Fruängen till Björnkulla ca kl. 08.20 för att motverka trängsel 
när skolorna börjar och slutar. Linjen övervägs att utökas lördags- och söndagsmorgnar till 
30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik eftersom nya bostäder tillkommit i Visättra 
ängar. 
 
Linje 705 Stuvsta station – Solgård  
Linjen övervägs att vardagar från Solgård få 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik 
mellan ca kl. 06.15 och 08.15. 
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Linje 711 Flemmingsbergs station – Tullinge gymnasium  
Linjen övervägs att förlängas till Visättra och få dubbelriktad 15-minuterstrafik i båda 
riktningar, dels för att trafikförsörja nya studentbostäder vid Alfred Nobels allé samt 
förstärka linje 704 mellan Flemingsberg och Visättra på grund av nybebyggelse i Visättra 
ängar. Tillsmammans med linje 704 får linjerna 7½-minuterstrafik mellan Flemingsberg 
och Visättra och passning till pendeltåg. Ny linjesträckning blir enligt föreslagen förändring 
Hälsovägen, höger Kvarnängsvägen till hållplats Visättra och sedan tillbaka samma väg via 
Kvarnängsvägen, vänster hälsovägen och ordinarie körväg. 
 

 
Ny linjesträckning och förlängning av linjen till Visättra. 
 
Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter  
Alla turer som startar och börjar vid Tullinge station övervägs att förlängas till/från Tumba. 
Om övervägd linje 726 indrages på sträckan Tumba –station – Tullinge station är det än 
mer angeläget. Detta eftersom det är trångt i Tullinge station samt ger en tydligare trafik. 
Sex hållplatser får utökad trafik men några resenärer kan dock få ett extra byte.  
En ny avgång övervägs alla lördagar och söndagar ca kl. 08.00 från Tumba station till 
Visättra sportcenter. Förändringen övervägs för att bättre passa till pendeltågens 15-
minuterstrafik. 
Linjen övervägs att få en ny avgång ca kl. 05.26 för att ersätta övervägd borttagen avgång ca 
kl. 04.47 på linje 791. 

Linje 714 Huddinge station – Flottsbro  
Linjen övervägs att få utökad kvällstrafik alla vardagar till 30-minuterstrafik istället för 60-
minuterstrafik mellan ca kl. 19.00 – 22.00.  
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Linjen övervägs även att få utökad trafik alla lördagar och söndagar till 30-minuterstrafik 
istället för 60-minuterstrafik mellan ca kl. 10.00–17.00. 
 
Förslag är att de turer som trafikerar sträckan Fredriksdal till Flottsbro dras in och ersätts 
av ny linje. Förändringen förutsätter att en ny linje trafikerar indragen sträcka Fredriksdal 
till Flottsbro. 
Nya linjesträckningen för linje 714 Huddingevägen, höger Hageby Allé, höger Vistabergs 
allé till vändslinga och tillbaka på Vistabergs Allé, rakt fram i rondell Talldalsvägen, rakt 
fram korsning Margaretavägen, höger Gustav Adolfsväg och vänder i rondell tillbaka Gustav 
Adolfsväg. 
 

 
Ny föreslagen linjesträckning för linje 714 Huddinge – Fredriksdal 
 
Linje 743 Skäcklinge – Fridhemsplan  
Linjen övervägs att vardagar utökas från 12-till 10-minuterstrafik från Skäcklinge mellan ca 
kl. 06.20 - 07.00 och från 20- till 15-minuterstrafik mellan ca kl. 07.30 - 08.45. 
Förändringen övervägs på grund av ökad inflyttning i Skäcklinge. 
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 716, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Ny linje  Huddinge station – Flottsbro  
En ny linje övervägs att ta över sträckan Fredriksdal till Flottsbro istället för nuvarande linje 
714. Den nya linjen övervägs trafikera Glömstavägen mellan Huddingevägen och 
Häggstavägen. Helger och sommartid övervägs även den nya linjen att utökas i enlighet 
med vardagar eftersom linjen trafikerar ett fritidsområde. Detta eftersom en linje till enbart 
Flottsbro kan ge bättre nytta vid arrangemang samt att frigöra linje 714 från Flottsbro. 
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Nya linjesträckningen för nya linjen  blir Huddingevägen, höger Glömstavägen, vänster 
Häggstavägen, vändslinga hållplats S:t Botvids begravningsplats och höger till Flottsbro. 
 

 
Föreslagen linjesträckning för ny linje Huddinge – Flottsbro.   
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby  
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisas istället till linje 725, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 791 Stockholm C – Södertälje C  
Linje 796 Stockholm C – Bremora  
Linje 716 Tumba station – Bremora  
Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten  
Alla vardagar övervägs avgången på linje 791 ca kl. 04.47 att dras in från Centralen till 
Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på 
linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger 
på så sätt resenärerena en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på övervägd borttagen 
avgång på linje 791 och 796 förutsätts en ny avgång på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny 
avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station 
till Östra Storvreten. 

2.5.6 Järfälla 
Linje 541 Jakobsbergs station – Vällingby  
Linjen övervägs att få reducerad turtäthet på delsträckan Jakobsbergs station – Barkarby 
station. Delsträckan kommer då köras med 20-minuterstrafik mellan kl. 07.00-08.00 
Jakobsberg - Barkarby samt 14.30 – 18.00 Barkarby – Jakobsberg, 30-minuterstrafik under 
resten av trafikdygnet. Sträckan Barkarby station-Vällingby behåller dagens turtäthet. 
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Restiderna kommer högst sannolikt ökas under tiden för byggnationer på Veddestavägen de 
nästkommande åren då det ska byggas 10 000 bostäder, ny terminal, ny bro samt 
tunnelbana med start 2018. Majoriteten av resenärerna reser på linjen mellan Barkarby-
Vällingby. De får en effektivare linje med högre punktlighet. Eftersom linjen sedan avgår 
från Vällingby påverkas också indirekt samtliga resande från Vällingby, vilket berör flera 
tusen resor/dag. En försämrad framkomlighet på Veddestavägen, och sena avgångar från 
Barkarby station för följdeffekter och påverkar därför väldigt många resenärer varje dag.  
Delsträckan är också parallellgående med pendeltåget och körs med andra alternativ, dels 
stomlinje 178. Linjen har fortsatt tågpassning vid Barkarby station.  
 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé  
Linje 546 övervägs att få ändrad linjesträckning efter Viksjö. Istället för sträckan 
Jakobsberg-Viksjö-Tensta går linjen Jakobsberg-Viksjö-Barkarbystaden-Kista. I dagsläget 
trafikeras linjen på Byleden. För resenärer på dagens hållplatser Kontovägen, Lärkvägen, 
Byleden, Lunda industriområde, Lunda norra, Hjulsta och Hagstråket finns det flera 
alternativa resvägar genom linje 514, 517, 518, 541 och 543 där de kan resa till Vällingby, 
Tensta, Barkarby station, Jakobsbergs station, Akalla och Kista. De resenärer från Viksjö 
som idag gör byte vid Kontovägen erbjuds då en direktresa till Kista utan byte. Linjen 
övervägs samtidigt få utökat antal avgångar, som fördubblas mot dagens trafik. Under 
högtrafik trafikeras linjen med 20-minuterstrafik och under mellantrafik, kvällstid samt 
helgdagar trafikeras linjen med 30-minuterstrafik.  
Dagens sträcka Viksjö-Tensta har väldigt lågt antal resande i Tenstaområdet. Majoriteten av 
dagens resande på linjen har av- och påstigning i Viksjöområdet. Köer på Bergslagsvägen 
skapar också en ineffektiv linje med stora förseningar.  
Nya sträckan Jakobsberg-Viksjö-Barkarbystaden-Kista kopplar Viksjö direkt till både 
handelsområdet och nya stadsdelen Barkarbystaden samt att både Viksjö och 
Barkarbystaden får en direktlinje till Kista. Dagens linjer 567 och 550, som båda trafikerar 
Barkarbystaden, ökar kraftigt i resandet och beräknas, med dagens trafik, bli överbelastade 
i slutet på 2019. Med nya delsträckan på 546 erbjuds stadsdelen ytterligare valmöjlighet och 
trängseln minskar. Lokal marknadsundersökning gjordes november 2017 som visade ett 
stort behov av resor till Kista. Barkarbystadens befolkningsökning beräknas ligga runt  
25 %/år därav förslaget.      
Restiden från Viksjö till Barkarbystaden tar idag ca 35-40 minuter kollektivt, det tar fyra 
gånger så lång tid jämfört med bilen. Med detta förslag kommer den tiden gå ner till ca 10-
15 minuter och resenären slipper byten. Resenärer från Barkarbystaden till Kista slipper 
också byten som de har idag samt får snabbare resa. 
 
 



 
 
 

 

 

  

29(98) 

 

   

  Trafikavdelningen 
 
  
 

PM 
2018-02-27 
 

Diarienummer 
SL 2017-0653 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

  
Föreslagen linjesträckning för linje 546. 
 
Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station 
Linjen övervägs få ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via 
Enköpingsvägen. Linjen övervägs också få utökat utbud till 15-minuterstrafik vardags- och 
helgkvällar p.g.a. utökad 15-minuters trafik på pendeltåget.  
 
Högre turtäthet minskar trängseln på kvällar och helger. Restiden mellan Barkarbystaden-
Akalla-Sollentuna är redan idag utsatt för förseningar vid korsningen 
Enköpingsvägen/Norrviksvägen. Eftersom tunnelbanans byggnationer startar nu kommer 
denna korsning också bli betydligt högre belastad än idag och en väg genom 
Barkarbystaden ger snabbare och punktligare resa. 
Förslaget förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden-Akalla. Förslaget 
ger också mindre trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo 
dras in med förändringen. De hållplatserna har endast en medelpåstigning på 0,3 personer 
per tur och de resenärerna har flera andra alternativ att välja mellan, dels stomlinje 178 går 
där.   
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Föreslagen linjesträckning för linje 567. 
 
Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby 
Ny nattlinje Barkarby – Veddesta – Viksjö 
Nattlinjen 591 övervägs få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs 
station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, 
Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid 
ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. 
 
Dagens linje 591 har lång restid och med detta förslag kortas restiden till Jakobsbergs 
station och Upplands-Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman 
Järfälla kommuns orter.  
 
De resenärer som ska till hållplatserna mellan Häggvägen-Minutgränd står för ca 30% av de 
totala avstigande efter Spånga station och får med denna förändring antingen gå sista biten 
eller byta till nya nattlinjen. Restiderna för vissa av dem ökar mot dagens linje. Majoriteten 
som står för ca 70% av resenärerna efter Spånga station får ca 12 minuter snabbare resa. 
Barkarbystaden är en snabbt växande stadsdel som med detta förslag får nattlinje vilket 
också ökar resandet på linjen. 
 
Linjesträckning:  
Ny 591 efter hpl Byleden: Lärkvägen, Viksjöleden, Frihetsvägen, Jakobsbergs station och 
därefter ordinarie linjesträckning. 
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Ny Nattlinje: Jakobsberg station, Drabantvägen, Aspnäs skola, Säby gård, Barkarby 
Handelsplats, Herrestavägen, Stora torget, Barkarby skola, Veddestavägen, Veddesta gård, 
Kontovägen, Elektronikhöjden, Kassavägen, Bondevägen, Tröskvägen södra, Tröskvägen 
norra, Såningsvägen, Lantmäterivägen, Viksjö gård, Slåttervägen, Minutgränd, 
Skördevägen, Frihetsvägen, Jakobsbergs station. 
 

 
Förslag på ny linjedragning för linje 591 och ny nattlinje Barkarby - Veddesta – Viksjö. 
 
Linje 554 Råby – Kista centrum 
Linje 554 övervägs få ändrad linjesträckning. 
I syfte att snabba upp resan för resenärer till/från Bro och Kista övervägs linjen gå via 
Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Hållplatserna Tibble torg, Tvärvägen och 
Kyrkvägen utgår. 
Resande från Brunna och Tibble kan i dagsläget byta till linjen vid Kungsängens station. 
Linjens turtäthet är oförändrad och den nya sträckan ger fler möjligheter till 
Ekhammarskolan och Upplands-Brogymnasiet. 
 

2.5.7 Lidingö 
Linje 206 Gångsätra gård – Ropsten  
Linjen övervägs att kortas av vid Högsätra om linje 238 får ny linjesträckning till 
Lerbovägen. Förändringen kan lättare kopplas samman med exempelvis linje 221 eller 206. 
Möjligheten finns även att utöka turtätheten på linjen om den kortas av till Högsätra. 
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Linje 238 Näset – Larsbergs brygga  
Linjen föreslås få en ny linjesträckning då Mjölksurrevägen öppnas vid Aga station.  
Ny övervägd linjestäckning Bodals skola – Fyrvaktaren – Larsbergs brygga – 
Brostuguvägen – Mjölksurrevägen – Lerbovägen Högsätra (ny sluthållplats). Vidare 
övervägs även att linjen får utökad trafik till Larsbergs brygga 

 
Ny linjesträckning på linje 238. 
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Linje 921 Servicehuset Tor – Käppala 
Linjen övervägs att läggas om från Högsätra mot Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen 
istället för Södra Kungsvägen eftersom linjen endast passerar hållplats Drottningvägen. Ny 
övervägd linjesträckning blir Högsätrahuset - Frimurarhemmet- Mosstorpsvägen och på 
samma sätt från Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen till Frimurarhemmet och 
Högsätrahuset. 
 

 
Ny linjesträckning linje 921 via Mosstorpsvägen istället för Södra Kungsvägen. 
 
Linje 923 Högsätra – Servicehuset Tor  
Linjen övervägs att ses över i sin helhet för att kunna täcka ett större område. Linjen 
övervägs även att läggas om genom Dalénum. Det betyder att linjen vänder runt Dalénum 
istället för vid Aga depån och sedan vidare via Aga, Gångsätra gård och Högsätra. Linjen 
trafikerar cirkulationsplatsen vid Aga till dess att Mjölksurrevägen öppnas för trafik och ny 
hållplats vid Mjölksurrevägen och Dalénum. 
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Förslag ny sträckning för linje 923.  

2.5.8 Nacka 
Linje 71 Slussen (Glasbruksgatan) – Jarlaberg  
Linjen övervägs få minskad turtäthet i lågtrafik alla dagar från 30-minuterstrafik till 60-
minuterstrafik då linjen har lågt resande. Minskad turtäthet övervägs från Slussen alla 
dagar efter ca kl. 22.20 och lördagar och söndagar före ca kl. 9.20. Minskad turtäthet 
övervägs från Jarlaberg alla dagar efter ca kl. 21.50 och lördagar och söndagar före ca kl. 
09.45. 
Linjen övervägs alla vardagar få två indragna avgångar från Jarlaberg till Slussen mellan ca 
kl. 05.15-06.45 och under sommaren få en avgång indragen mellan ca kl. 05.20-06.20, 
motsatt riktning förändras inte. Förändringen övervägs eftersom linjen har lågt resande 
vilket kan bero på tvärbanans förlängning till Sickla. 

Linje 402 Slussen – Nacka forum, stadshuset 
Linjen övervägs få en ny avgång från Slussen ca kl. 18.23. Linjen övervägs även att endast 
skoldagar få nio nya avgångar från Nacka forum, stadshuset mellan ca kl. 14.10–16.25 vilket 
ger 7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstarfik. Förändringarna på linjen minskar 
trängseln, avlastar Värmdöleden och fler elever från Nacka gymnasium kan välja linjen till 
Slussen.  
Vidare när nya trafikplatsen vid Nacka gymnasium står klar för trafik övervägs 
morgonförstärkningsturerna som idag startar vid Nacka gymnasium kortas av till att starta 
på Kvarnholmen. Det förbättrar linjens regularitet eftersom förstärkningsturerna inte 
behöver passera byggområdet runt Nacka trafikplats. 
 
Linje 410 Slussen – Saltängen  
Avgångarna som vardagar startar i Ektorps Centrum kl. 07.30, 07.45, 08.15 och 08.22 
övervägs att kortas av och starta i Storängen. Förändringen förutsätter att linje 471 på 
delsträckor och under rusning utökas/glesas ut för en jämnare belastning. 
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Linjen övervägs få 19 nya avgångar alla lördagar och söndagar för att motverka trängsel för 
bland annat ökat resande pga. Saltsjöbanans avkortning. Från Slussen mellan ca kl. 10.10–
12.40 och mellan ca 16.40–18.40 får linjen 7½-minuterstrafik istället för 10-minuterstrafik 
och mellan ca kl. 22.30–23.30 10-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik.  
Från Ektorp mellan ca kl. 08.25-08.45 övervägs 10-minuterstrafik istället för 15-
minuterstrafuik, mellan ca kl. 08.45-12.30 och 17.00–19.00 övervägs 7½-minuterstrafik 
istället för 10-minuterstrafik samt mellan ca kl. 20.00–20.30 övervägs 10-minuterstrafik 
istället för 15-minuterstrafik. På sommaren tillkommer även avgångar efter ca kl. 19.30. 

Linjen övervägs att få reducerad trafik under högsommaren. Mellan Slussen och Ektorp 
dras en avgång in ca kl. 07.25. Mellan Ektorp och Slussen dras tre avgångar in mellan ca kl. 
06.50-07.10 och en avgång ca kl. 08.35. Linjen kommer dock att minst ha 10-minuterstrafik 
mellan Ektorp och Slussen under morgonrusning och närliggande avgångar kommer att 
justeras för en jämn tidtabell. 
 
Linje 411C Skuru skola – Stockholm C  
Linjen övervägs vardagar få 10-minuterstrafik från Cityterminalen mellan ca kl. 15.55–17.45 
och det för att göra trafiken mer attraktiv samt så slipper resenärerna byte i Slussen. 
Förändringen förutsätter dedikerad uppställningsplats vid Cityterminalen för förarens 
paus/rast. 

Linjen övervägs vardagar och eftermiddag få fyra nya avgångar för- och sensommar (S-
period) från Cityterminalen till Skuru skola. Förändringen ger resenärerna en 
direktförbindelse mellan Cityterminalen och Nacka utan byte vid Slussen.  

Linje 413 Slussen – Talludden  
Linjen övervägs vardagar få 10 avgångar mellan Slussen och Björknäs indragna under 
eftermiddagar vilket betyder 5-minuterstrafik istället för 4-minutertrafik på lokallinjerna på 
Värmdövägen. Förändringen förutsätter att linje 471 på delsträckor och under rusning 
utökas/glesas ut för en jämnare belastning samt så skulle föreslagen utökningen till 10-
minuterstrafik ca kl. 15.55–17.45 på linje 411C kompensera linjens indragna turer. 
 
En ny avgång övervägs ca kl. 00.55 från Slussen till Björknäs och ersätter avgången ca oo.50 
på linje 496. Det betyder en tydligare trafik för resenären då alla turer på linjen får samma 
linjesträckning. 

Linje 414 Slussen – Orminge centrum  
Två avgångar ca kl. 08.00 och 09.00 alla lördagar och söndagar övervägs att förlängas och 
starta i Slussen istället för Skurustugen. En ny avgång ca kl. 06.35 övervägs alla lördagar 
och söndagar från Björknäs centrum till Slussen. Trafiken blir på så sätt tydligare och 
samtidigt behöver inte resenärerna byta buss vid Skurustugan. 
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Linje 418 Orminge centrum – Gustavsvik  
Linjen övervägs vardagar få en eller två nya turer samt returer mellan ca kl. 14.00–16.00 i 
anslutning till när skolorna slutar. 

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
Linjen övervägs alla vardagar att kortas av och starta i Gustavsbergs centrum istället för 
Styrmannen ca kl. 05.31 och 09.19 och delsträckan ersätts istället med linje 423 och 425. 

Linje 442 Slussen – Orminge centrum 
Linje 442X Slussen – Boovägen 
Linje 447 Boo backe – Slussen  
Två nya avgångar på linje 442X från Boovägen övervägs sommar vardagar mellan ca kl. 
06.40-08.25 och två nya avgångar från Slussen övervägs sommar vardagar mellan ca kl. 
15.25–15.50 för att avlasta linje 442 och minska trängsel i rusningen. 
Två ny avgång på linje 442X övervägs vardagar mellan ca kl. 15.10–15.55 för att minska 
risken för trängsel och stående på motorvägen. 

Linje 442 och 442X övervägs att vardagar mellan ca kl. 18.00–19.10 från Slussen till 
Boovägen få fyra nya turer samt returer vilket genererar 15-minuterstrrafik istället för 20-
minuterstrafik samt 30-minuterstrafik mellan ca kl. 20.10–21.40. Linjen övervägs även att 
få förlängd 30-minuterstrafik från Boovägen till Slussen mellan ca kl. 17.20–19.20. 
Resenärerna får en snabbare resa, minskar belastningen på linje 414 och förlängd 
kvällstrafik, vilket även inkluderar trafik till Skogalundsklippan och den ökade inflyttningen 
i Tollare. 
 
Linje 442 övervägs få fyra nya turer samt returer alla lördagar och söndagar vilket ger 
kvällstrafik från Slussen till ca kl. 20.10. Det ger resenärerna en snabbare resa, minskar 
belastningen på linje 414 och förlängd kvällstrafik vilket även inkluderar trafik till 
Skogalundsklippan och den ökade inflyttningen i Tollare. 
 
Linje 442X övervägs under vintertidtabell kortas av och starta vid hållplats Ångbåtsvägen i 
riktning mot Slussen. Det för att linje 447 och linje 442X trafikerar gemensam sträcka 
mellan Boovägen och Junkervägen och fler resenärer väljer linje 447 framför linje 442X före 
hållplats Ångbåtsvägen. Genom att dela linjerna får linjerna olika starthållplatser och 
fördelar resenärerna mer jämt på hela sträckan Boovägen-Slussen. Förändringen 
förutsätter vardagar att linje 442 får en ny avgång och linje 442X fem nya avgångar mellan 
ca kl. 06.00-09.00. Förändringen förutsätter även att Slussenterminalen klarar fler 
ankommande linjer. Förändringen ökar turtätheten och minskar risk för stående på 
motorväg. 

Linje 447 övervägs vardagar att få ny enkelriktad busstrafik från Slussen via Boovägen till 
Liljekonvaljens väg alternativt Slussen till Boovägen (samma linjesträckning som på 
morgonen i motsatt riktning) mellan ca kl. 15.35- 18.25.  
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Vidare övervägs även trafikering vardagar för- och sensommar (S-period) mellan ca kl. 
07.05-08.05, Boovägen till Slussen och mellan ca kl. 15.35-18.15 och 20-minuterstrafik från 
Slussen via Boovägen till Liljekonvaljens väg alternativt Slussen till Boovägen. 
Framkomligheten för buss längs Lännerstavägen behöver beaktas. Hållplats Liljekonvaljens 
väg behöver eventuellt även tillkomma i riktning mot Boovägen. 
 
Vidare övervägs busstrafikering i det nya boistadsmområdet vid Tollare torg och i första 
hand högtrafik morgon och eftermiddag. Linjeomdragningen förutsätter dock god 
framkomlighet och nya hållplatslägen samt om det är möjligt att tung trafik kan mötas på 
de nya vägarna.  

Linje 441 Slussen – Vikingshill 
Linjen övervägs vardagar få fyra nya avgångar Slussen och Kummelnäs mellan ca kl. 15.15–
18.20 samt att avgången från Slussen ca kl. 17.10 kortas och slutar i Kummelnäs. 
Förändringen minskar trängsel på linje 441 och 445.  

Linje 443 Slussen – Jarlaberg  
Linjen övervägs att få tre nya avgångar under morgonrusningen mellan ca kl. 07.00-08.25. 
Förändringen förutsätter att Slussenterminalen klarar fler ankommande linjer. 
Förändringen ökar turtätheten och minskar risk för stående på motorväg. 
Linjen övervägs att få utökad trafik alla lördagar och söndagar men en tur och retur ca kl. 
06.00 från Jarlaberg och ca kl. 06.45 från Slussen vilket ger 30-minuterstrafik fram till ca 
kl. 00.30.  
 
Linje 444 Slussen – Västra Orminge 
För att minska trängsel under morgonrusningen övervägs linjen att få en ny avgång mellan 
ca kl. 05.30-06.30 vilket ger 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik. Samtidigt 
övervägs sista avgången ca kl. 22.20 från Orminge centrum till Slussen att dras in eftersom 
det är lågt resande på denna avgång.  
För att minska trängsel och ge fler sittplatser övervägs linjen lördagar och söndagar att 
utökas mellan ca kl. 10.30–18.30 från 15-minuterstrafik till 10-minuterstrafik samt 15-
minuterstrafik till ca kl. 22.30. 

Linje 445 Slussen – Insjön  
Linjen övervägs alla vardagar få en förlängd avgång och starta vid Insjön istället för 
Sandholmsvägen ca kl. 08.40 då det sker viss inflyttning i Kihl och Insjön. Linjen får på så 
sätt högre turtäthet tillsammans med linje 422 på sträckan Insjön-Orminge samt snabbare 
resväg till Slussen. 

Linjen övervägs att alla vardagar få de fem sista turer förlängda till Insjön istället för till 
Östra Orminge, vilket innebär minst 30-minuterstrafik på hela linjen fram till ca kl. 20.30. 
Förändringen innebär en bytesfri förbindelse och en anpassning till de nya bostäder som 
byggs i Kihl. 
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Linje 446 Slussen – Västra Orminge 
Linjen övervägs vardagar få två nya avgångar mellan ca kl. 06.30-07.05 vilket minskar 
trängseln och antal stående resenärer på motorväg. Förändringen förutsätter att 
Slussenterminalen klarar fler ankommande linjer. 

Linje 446C Västra Orminge – Stockholm C  
Linjen övervägs att få två nya avgångar under morgonrusningen vilket leder till mer jämn 
turtäthet mellan linje 446 och 446C och minskar trängsel och stående på motorväg. 

Linje 458 Saltsjöbadens station – Älgö  
Linjen övervägs alla vardagar få en eller två nya turer samt returer mellan Solsidan och Älgö 
vilket ger en högre turtäthet mellan ca kl. 16.14–17.58.  
Vidare övervägs att avgången ca kl. 15.40 kortas av till Solsidan samtidigt förlängs avgången 
ca kl. 14.55 från Saltsjöbaden till Solsidan. Detta för att busstrafiken ska ansluta 
Saltsjöbanans 20-minuterstrafik.  
Under sommaren övervägs även en ny tur- och retur mellan Solsidan och Älgö. 

Linje 465 Nacka strand – Fisksätra – Nacka strand  
Linjen övervägs en ny avgång från Nacka strand ca kl. 06.20 vilket ger 20-minuterstrafik 
istället för 40-minuterstrafik tidig morgon. Vidare övervägs en ny avgång från Nacka strand 
ca kl. 14.15 vilket ger 10-minutertrafik istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 14.05–
14.35. 
Linjen övervägs även att få två nya avgångar samt två befintliga avgångar som förlängs från 
Ålgatan till Nacka strand vilket ger 20-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik efter ca 
kl. 18.40 och förlänger linjens trafikeringstid med ca 10 minuter till ca kl. 20.20 från Nacka 
strand. Linjen får på så sätt bättre bytesmöjlighet mellan buss och Saltsjöbanan vid 
Fisksätra och minskar trängsel och stående på motorväg. 

Linje 471 Slussen – Västra Orminge  
Linjen övervägs på delsträckor och under rusning utökas/glesas ut för att få en jämnare 
belastning enligt följande: 
Slussen-Skurustugan 
7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstarfik ca kl. 06.45–07.00 
5-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 07.00–08.55 
 
Slussen-Skurustugan 
7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 08.45–09.30 
 
Slussen-Skurustugan 
7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstarfik ca kl. 14.05–14.25 
5-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 14.25–17.55 
5-minuterstrafik istället 7½-minuterstrafik ca kl. 17.55–18.40 
7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstarfik ca kl. 18.55–20.10 
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Skurustugan-Slussen 
5-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 06.40–08.40 
10-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 08.40–09.05 
7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 15.00–15.35 
5-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 15.35–17.20 
7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstarfik ca kl. 17.20–17.35 

Skurustugan-Nämdöstigen 
15-minuterstrafik istället för 12-minuterstarfik ca kl. 07.25–09.35 
15-minuterstrafik istället för 12-minuterstarfik ca kl. 14.45–18.10 
 
Nämdöstigen-Skurustugan 
15-minuterstrafik istället för 12-minuterstarfik ca kl. 05.45–08.25 
20-minuterstrafik istället för 15-minuterstarfik ca kl. 08.25–09.05 
15-minuterstrafik istället för 12-minuterstarfik ca kl. 14.45–17.35 

Vardagar och högtrafik har linjen ofta stående på motorväg. Linjen har många turer 
till/från Skurustugan vilket förutsätter en ny vändmöjlighet vid Skurustugan. Detta för en 
effektivare busstrafik under ombyggnation av Skurubron och kommande 
framkomlighetsproblem i Nacka. Det är även mer lämpligt att fler resenärer reser via 
motorvägen då framkomlighetsproblem kommer drabba Värmdövägen. 

En ny avgång övervägs ca kl. 00.05 från Nämdöstigen till Slussen och en ny avgång ca kl. 
00.55 från Slussen till Nämdöstigen ersätter avgången ca oo.50 på linje 496. Det betyder en 
tydligare trafik för resenären då alla turer på linjen får samma linjesträckning. 

Linje 491 Centralen – Nyfors 
Linje 492 Centralen – Slussen – Hemmesta vägskäl 
Linje 496 Centralen – Slussen – Västra Orminge  
Linje 497 Centralen – Slussen – Saltsjöbaden 
Nattlinjerna 491, 492, 496 och 497 övervägs alla vardagar kortas av och vända i Slussen och 
inte trafikera Centralen. Det beror på kapacitetbrist på Vasagatan och den kommande 
ombyggnation som snart ska påbörjas samt att dagens lösning med olika hållplatser i 
Slussen är otydligt för resenärerna.  
 
Om nattlinjerna kortas av till att starta i Slussen övervägs alla vardagar tre nya avgångar på 
linje 492 och två nya avgångar på linje 496. Tillsammans får linjerna minst 30-
minuterstrafik i båda riktningarna mellan Slussen och Orminge centrum. Alternativt 
övervägs alla vardagar tre nya avgångar på linje 492 och två nya avgångar på linje 496 från 
Centralen. Tillsammans får linjerna minst 30-minuterstrafik i båda riktningarna mellan 
Slussen och Orminge centrum. Det förutsätter att det är möjligt att tidsreglera vid Centralen 
på ett trafiksäkert sätt. 
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Linje 496 övervägs även få avgången från Slussen ca kl. 00.50 indragen och ersätts av nya 
avgångar på linje 413 och 471. Det betyder en tydligare trafik för resenären då alla turer på 
linjen får samma linjesträckning. 

Linje 821 Tyresö C  –  Älta - Sickla strand –  Forum Nacka –  Nacka sjh  
Linje 821 övervägs att börjar trafikera ny hållplats vid Hedvigslunds torg. Detta för att 
skapa kortare gångavstånd och en direkt bussförbindelse till/från kommuncentra i Nacka 
och Tyresö. Hållplats Lovisedalsvägen slopas för linje 821 men fortsätter att trafikeras av 
linjerna 816 och 890.  

Linje 814 Gullmarsplan – Tyresö strand  
Linje 814 övervägs att förkortas ned och endast trafikerara delen Hedvigslund-
Gullmarsplan. Föreslås även att linjen får en ny start/sluthållplats vid Hedvigslunds torg 
och att hållplats Lovisedalsvägen slopas för linjen. Linjen flyttas och får samma 
hållplatsläge vid Gullmarsplan som linje 801 då dessa båda linjer delvis trafikförsörjer 
samma geografiska område. Vidare så övervägs en turtäthetsökning/fler avgångar för 
linjen.  

2.5.9 Norrtälje 
Linje 621 Norrtälje – Åkersberga station  
Ny tur övervägs ca kl. 15.15 från Norrtälje under normaltidtabellsperioden och ny tur ca kl. 
10.50 från Norrtälje under sommartidtabellsperioden. Förslaget är till grund för att få en 
ökad turtäthet i tidtabellen där det idag är ett glapp på ca 2 tim. för resande mot 
Bergshamra och Åkersberga. 
Anledningen till förslaget är en förbättring för boende i närförorterna som får ökade 
möjligheter till service-, arbets- och studieresor samt en generell efterfrågan om tätare 
trafik till/från Norrtäljes närförorter. 
 
Linje 625 Danderyds sjukhus – Söderhall  
Linje 631 Norrtälje – Rådmansö  
Linje 631X Norrtälje – Rådmansö 
Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall  
Linje 653 Norrtälje – Länna – Lohärad  
Förslag om omfördelning av resurser från linjerna 625/644/653 till förmån för 
Rådmansölinjerna 631 och 631X. På linje 631 inrättas två nya turer under eftermiddagen. 
På linje 631X inrättas det en ny tur på morgonen från Kapellskär. På linje 625 föreslås att en 
av eftermiddagsturerna tas bort. På linje 644 föreslås att en tur morgon och en tur 
eftermiddag tas bort. På linje 653 föreslås att turen kl. 17.25 tas bort. 
Förändringen innebär utökad turtäthet mellan Rådmansö och Norrtälje under tider när 
resandet är högt. För att tillgodose utökningarna på Rådmansö tas resurser från linje 625 
där resandet idag är lågt och det resande som sker på avgången sker i Vallentuna kommun. 
Komplettering av trafik i Vallentuna med linje 665 alternativt 667 kan komma att behövas 
för förslaget.  
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De avgångar på linje 644 som föreslås tas bort till förmån för utökningar på Rådmansö 
saknar idag resande på sträckan precis som linje 653. Alternativ för de som reser med 
avgångarna på linje 644 som föreslås tas bort är linje 620 alt 621 via Åkersberga. 
Anledningen till förslaget är önskemål från boende på Rådmansö, hög belastning på 
avgångarna på linje 631 och 631X samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från 
Norrtäljes närförorter. 
 

 
 
Linje 641 Norrtälje – Hallstavik  
Förslag om att utöka med nya turer från Norrtälje till Hallstavik lördag och söndag. Ny tur 
föreslås på lördag ca kl. 07.50 och ny tur ca kl. 08.20 på söndag. Från Hallstavik föreslås 
endast ny tur på lördag ca kl. 08.50. Förslaget ska öka turtäthet mellan Norrtälje och 
Hallstavik och för resenärer längs linjesträckningen. Anledningen till detta är en efterfråga 
om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter kvällar och helger av resenärer samt 
möjlighet till ökat resande. 
 
Linje 643 Hallstavik – Älmsta  
Den bakvända trafikeringen av turerna ca kl. 06.55 från Älmsta ochca kl. 14.25 från 
Hallstavik via Gässvik föreslås tas bort. Istället framförs turerna ordinarie linjesträckning. 
Med förändringen skapas kortare restider och bättre bytesmöjligheter till linje 639 för 
resenärer till Rimbo och Stockholm.  
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Förenkling och möjlighet till ökat resande samt att det på linjesträckningen via Gässvik idag 
är ytterst lite resande. 
 

 
Förslag linjedragning 643. 
 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo  
Linje 677 Norrtälje – Uppsala  
Förslag att linje 647 på helger ersätts med turer på linje 677 samt att dessa förlängs till/från 
Uppsala. 647 och 677 trafikerar samma sträcka Rimbo-Norrtälje, där 647 fungerar som 
komplement till 677 på nämnd sträcka. Befintliga resenärer på linjen påverkas inte 
restidsmässigt. Dock utökad turtäthet mellan Rimbo och Uppsala. Anledningen till förslaget 
är förenkling samt ökat resande med kollektivtrafiken med utökad turtäthet sträckan 
Rimbo-Uppsala. 
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Utbudsförändring för sträckor som trafikeras av 677 och 647.  
 
Linje 634 Norrtälje – Blidö  
Förslag att utöka med nya turer från Norrtälje till Blidö kvällstid lördag och söndag. På 
lördagar tas resurser från befintlig tur kl. 05.25 från Norrtälje som flyttas till ca kl. 20.20. 
Denna tidiga tur har idag inget resande. På söndagar inrättas ny tur ca kl. 07.00 från Blidö 
och ca kl. 20.20 från Norrtälje. 
Resenärerna på Blidö och längs sträckan kommer att få större tillgänglighet till Norrtälje 
och Stockholm under kvällstid, något som idag är begränsat med ett glesare utbud. 
Anledningen till förslaget är en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes 
närförorter kvällar och helger av resenärer samt möjlighet till ökat resande med 
kollektivtrafiken. 
 
Linje 642 Hallstavik – Herräng – Hallstavik  
Nya turer föreslås kvällstid lördag-söndag Hallstavik - Herräng. Ny tur ca kl. 20.55 från 
Hallstavik och ny tur ca kl. 21.15 från Herräng. 
Resenärerna i Herräng och längs sträckan kommer att få större tillgänglighet till Hallstavik 
och genom linje 641 även Norrtälje under kvällstid. Något som idag är begränsat med ett 
glesare utbud. 
Anledningen till förslaget är en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes 
närförorter av resenärer samt möjlighet till ökat resande med kollektivtrafiken. 
 
Linje 637 Norrtälje – Singö 
Linjen föreslås få nya turer kvällstid Norrtälje-Älmsta lördag-söndag och helgdag. Lördag 
justeras tidtabellen från Norrtälje mellan kl. 19.20 - 23.20 från 120 minuters till 90 
minuters turtäthet samt tillkommer ny tur ca kl. 23.50. Från Älmsta justeras tidtabellen 
mellan ca kl. 20.40 - 22.40 från 120 minuters till 90 minuters turtäthet samt tillkommer ny 
tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Söndagar tillkommer ny tur ca kl. 23.50 från Norrtälje och ny 
tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Trafiken blir lika både lördag och söndag från ca kl. 19.00. 
Resenärerna i Älmsta och längs sträckan kommer få större tillgängligheter till Norrtälje och 
Stockholm kvällstid. Något som idag är begränsat med ett glesare utbud. 
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Anledningen till förslaget är en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes 
närförorter av resenärer samt möjlighet till ökat resande med kollektivtrafiken. 
 
Linje 686 Norrtälje – Kista  
Linjen övervägs att få minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under 
sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 
t/r per vardag.  
Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande 
avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet. 
För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till 
tunnelbana för vidare färd mot Kista. Detta ger en ökad restid på ca 10 min. Anledningen 
till förslaget är effektivisering av trafiken. 
 
Linje 639 Stockholm – Hallstavik  
Överväger förslaget att fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under 
morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. 
Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än 
halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers 
restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska 
kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt 
färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet 
att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är 
kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp 
alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.  

2.5.10 Nynäshamn 
Linje 848 Västerhaninge station – Nynäshamn 
Linje 858 Nynäshamns station – Ösmo – Grödby  
Förslag att linjerna under vardagar alla tabellperioder i båda riktningar ej går via/till/från 
hållplats FOI samt att linje 858 ej går via hållplatserna FOI-vägen, Vinaren, Grödbylund, 
Grödbylunds tomtområde och Trollstamalm. Linje 729 kommer fortsatt trafikera FOI. 
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2.5.11 Nykvarn 
Linje 780 Södertälje C – Värsta backe – Nykvarn  
Avgången från Södertälje centrum som avgår ca kl. 15.55 övervägs att tas bort. I dagsläget 
har linje 780/780X 15-minuterstrafik under intervallet ca kl. 15.44 – 16.14 medan det är 30-
minuterstrafik under resterande tid på dygnet. Det antal resande som linje 780/780X har 
under det aktuella tidsintervallet bedöms att rymmas på de närliggande avgångarna. De 
resenärer som idag åker med den aktuella avgången hänvisas till avgången före (15.44) eller 
efter (16.14) den berörda avgången. Bedömningen är att förslaget inte innebär något 
problem i belastningshänseende. 
 
Linje 780 Södertälje C – Värsta backe  
I den nuvarande tidtabellen för linje 780 körs fyra avgångar i vardera riktningen via 
Almnäs. På morgonen trafikeras Almnäs från Södertälje och på eftermiddagen trafikeras 
Almäns i riktning mot Södertälje. I förslaget övervägs att inga turer på linje 780 trafikerar 
Almnäs pga. väldigt få resande. 
Majoriteten av de som reser med linje 780 på de aktuella avgångarna kommer att få 
minskad restid med ca 10 minuter.  
 

 
Föreslagen linjesträckning för linje 780. 
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Anropsstyrd trafik 
Linje 750 Brunnsängs C – Högantorp (– Bockholmssättra )  
Linje 778 Nykvarn – Värsta backe – Sundvik  
Linje 782 Nykvarn – Värsta backe – Taxinge – Nygård  
Linje 785 Södertälje C – Tvetaberg – Järna station – Hölö – Norrvrå – Mörkö  
Linje 787 Södertälje C – Lina hage – Överenhörna kyrka  
Det finns ett antal regionlinjer i Södertälje med låg beläggning som trafikeras med en buss 
anpassad för ett större antal resenärer. I förslaget övervägs att delar av den nuvarande 
linjesträckningen inte körs av buss utan av taxi. Förhoppningen är att ett pilotprojekt ska 
kunna starta någon gång under våren 2018. De linjer som är aktuella för pilotprojektet är i 
dagsläget linje 750 (sträckan Viksberg-Bockholmsättra), linje 785 (sträckan Hölö-Mörkö) 
och linje 787 (sträckan Lill-Ahl-Överenhörna).  
 
Bakgrunden till förslaget är ett lågt resande på de aktuella delsträckorna och att man i 
förlängningen när/om piloten övergår i en permanent lösning kan hushålla med resurserna 
på ett bättre sätt. Resultat av piloten kommer att utvärderas.  
 
Konsekvensen av förslaget är att dagens tidtabellslagda bussturer, på aktuella 
delsträckorna, flyttas över till taxi och att dessa turer måste förbeställas ett visst klockslag 
för att turen ska köras. Kunden blir upphämtad på den busshållplats utmed den nuvarande 
linjesträckningen som önskats i beställningen och körs till den plats där bussen ansluter. 
Det blir inga förändringar i vare sig antalet avgångar, linjesträckning eller vilka hållplatser 
som trafikeras. 
 

2.5.12 Salem 
Inga förslag om trafikförändringar.   
 

2.5.13 Sigtuna 
Linje 581 Märsta station – Arenberga  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 576 Märsta station – Löwenströmska sjukhuset  
Linjen övervägs få ändrad linjesträckning genom Rosersberg. Alla korta turer genom 
industriområdet övervägs tas över av linje 538. Linjen föreslås få anpassning till sjukhuset 
öppettider samt passning med tåg och linje 538 vid Rosersberg östra. 
 
Linje 538 Rotebro station – Arlanda  
Linjen övervägs kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på 
helger. Linjen övervägs ta över alla korta turer från linje 576. I förslaget får linjen anpassade 
turer till tåg samt linje 576.  
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Linje 584 Märsta station – Steninge slottsby 
Ny linje som övervägs trafikera Märsta station-Steninge slottsby. Linjen övervägs att få 30-
minuterstrafikering i rusningstid och 60-minuterstrafikering övrig tid. Förslaget innebär att 
Steninge Slottsby, nybyggnadsområde som idag saknar trafik, får möjlighet att resa 
kollektivt. Förslaget kräver att vägnätet i Steningen Slottsby är klart och tillåter busstrafik. 
 
Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby Vik (– Lunda – Skepptuna – 
Gottröra – Bergby) 
Linje 531 består av en tätortsdel (Upplands Väsby-Brunnby vik) och en landsbygsdel där 
vissa turer fortsätter mot Bergby. De turer som går mot Bergby övervägs att få ett eget 
linjenummer för att tydliggöra vilka turer det är som fortsätter efter Brunnby Vik. Förslaget 
innebär att linje 531 blir kvar men de turer som tidigare gått till Bergby som linje 531 nu får 
ett eget linjenummer från starthållplats. 
 

2.5.14 Sollentuna 
Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station  
Linjen övervägs få ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via 
Enköpingsvägen. Linjen övervägs också få utökat utbud till 15-minuterstrafik vardags- och 
helgkvällar p.g.a. utökad 15-minuters trafik på pendeltåget.  
Högre turtäthet minskar trängseln på kvällar och helger. Restiden mellan Barkarbystaden-
Akalla-Sollentuna är redan idag utsatt för förseningar vid korsningen 
Enköpingsvägen/Norrviksvägen. Eftersom tunnelbanans byggnationer startar nu kommer 
denna korsning också bli betydligt högre belastad än idag och en väg genom 
Barkarbystaden ger snabbare och punktligare resa. 
Förslaget förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden-Akalla. Förslaget 
ger också mindre trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo 
dras in med förändringen. De hållplatserna har endast en medelpåstigning på 0,3 personer 
per tur och de resenärerna har flera andra alternativ att välja mellan, dels stomlinje 178 går 
där.   
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Föreslagen linjesträckning för linje 567. 
 
Linje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset  
Linjen övervägs att delas upp i två linjer. Linje 607 övervägs att enbart trafikera sträckan 
Danderyds sjukhus- Sollentuna. Resande mellan Sollentuna-Karolinska sjukhuset hänvisas 
till linje 526. 
 
Linje 526 Norra Bantorget – Edsberg  
Då citybanan gett minskat resande på linje 526 övervägs linjens delsträcka Edsberg-
Sollentuna flyttas över helt till linje 607.  
Linje 526 övervägs ta över sträckan Sollentuna-Karolinska sjukhuset från 607 och förlängas 
till Fridhemsplan (Fridhemsgatan). Förslaget väntas ge boende längs Sollentunavägen och 
Silverdal bättre kollektivtrafikförsörjning samt möjlighet att nå nya Karolinska och 
Karolinska institutet 
 
Linje 514 Häggviks handelsplats – Spånga station  
Linje 514 övervägs att kortas av till att enbart trafikera sträckan Spånga station-Sollentuna 
station. Sträckan Sollentuna-Häggvik övervägs tas över av befintlig linje 522 som då 
föreslås bli heldagslinje. Förslaget innebär att Turebergs Allé, ett område som är under 
uppbyggnad, får trafik anpassad efter inflyttningstakten. 
 
Linje 522 Sollentuna station – Klasro ind.-omr – Stinsen – Sollentuna station  
Hållplats Hammarbacken övervägs att dras in på grund av lågt resande. 
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Linje 522 Sollentuna station – Klasro ind.-omr – Stinsen – Sollentuna station 
Linjen övervägs ta över sträckan Häggviks handelsplats-Sollentuna station helt från linje 
514 och övervägs bli en heldagslinje. För att snabba upp linjen övervägs omvägen via 
Hammarbacken dras in.  
 
Linje 528 Sollentuna station – Helenelund station  
Linjen övervägs få ny på- och avstigningshållplats på Åkervägen. I dagsläget har linje 528 
start- och sluthållplats Helenelund, samma hållplats som linje 523 och linje 178 använder. 
Genom att angöra Åkervägen minskar risken med framkomlighetsproblem då man enligt 
förslaget inte behöver vända i den enkelfiliga slinga som används i dagsläget. Hållplats 
Snickarevägen övervägs att enbart trafikeras i riktning Helenelund. 
 
Linje 686 Norrtälje – Kista 
Linjen övervägs att få minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under 
sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 
t/r per vardag.  
Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande 
avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet. 
För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till 
tunnelbana för vidare färd mot Kista. Detta ger en ökad restid på ca 10 min. Anledningen 
till förslaget är effektivisering av trafiken. 
 
Ny Linje 687X Vallentuna – Kista centrum  
En ny linje som tillsammans med befintlig linje 687 skulle möjliggöra en snabb 
tvärförbindelse Nyby-Vallentuna-Kista på vardagar. 
Den nya linjen övervägs trafikera samma hållplatser som linje 687 fram till Täby kyrkby 
trafikplats där den övervägs att fortsätta Norrortsleden via E4:an till Kista som en snabbare 
förbindelse mot dagens trafik. Linjen övervägs att ej trafikera Sollentuna station.  
 
Hållplatserna i Kista övervägs bli samma hållplatser som dagens linje 687. Linjen övervägs 
att efter Täby kyrkby trafikplats enbart trafikera Kistahöjden, Norgegatan, Kista centrum  
Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik måndag-fredag i rusningsriktningen 
mellan ca kl. 06.00-08.30 samt ca kl. 15.00-18.30.  
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Föreslagen linjesträckning för linje 687X 

Linje 687 Vallentuna – Kista centrum  
Linjen övervägs få ny linjesträckning för att täcka upp nybyggnationen vid 
Södersättra/Väsjön. Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik hela trafikdygnet 
måndag-fredag, lördag, söndag och helgdag med passning till tåget i Sollentuna och 
övervägs utgå från Vallentuna station. Linjen föreslås få ordinarie sträckning till 
Norrortsleden, avfart till Sandavägen, rondellen höger på Frestavägen, höger på 
Danderydsvägen, vänster i rondellen till Sollentunavägen och sedan fortsätta ordinarie 
sträckning. Med linje 687X får Vallentuna 15-minuterstrafik på tvären i rusningsriktning. 
 
Linje 529 Rotebro station – Bollstanäs  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 533 Upplands Väsby station – Rotebro station  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs 
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
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Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs   
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
söndagar. 
 
Linje 538 Rotebro station – Arlanda  
Linjen övervägs kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på 
helger. Linjen övervägs ta över alla korta turer från linje 576. I förslaget får linjen anpassade 
turer till tåg samt linje 576.  
 

2.5.15 Solna 
Linje 177E Solna station – Brommaplan 
Linjen övervägs att förstärkas vardagar från ca klockan 8.31 mellan Solna Station-
Brommaplan med linjenummer 177E. 
 
Linje 302 Brommaplan – Knalleborg 
Linjen övervägs få en extra avgång vardagar från ca 7.40 från Knalleborg-Solna station för 
att avlasta på stråket Ekerö centrum- Solna station. 
 
Linje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset  
Linjen övervägs att delas upp i två linjer. Linje 607 övervägs att enbart trafikera sträckan 
Danderyds sjukhus- Sollentuna. Resande mellan Sollentuna-Karolinska sjukhuset hänvisas 
till linje 526. 
 
Linje 526 Norra Bantorget – Edsberg  
Då citybanan gett minskat resande på linje 526 övervägs linjens delsträcka Edsberg-
Sollentuna flyttas över helt till linje 607.  
Linje 526 övervägs ta över sträckan Sollentuna-Karolinska sjukhuset från 607 och förlängas 
till Fridhemsplan (Fridhemsgatan). Förslaget väntas ge boende längs Sollentunavägen och 
Silverdal bättre kollektivtrafikförsörjning samt möjlighet att nå nya Karolinska och 
Karolinska institutet 
 
Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby 
Ny nattlinje Barkarby – Veddesta - Viksjö 
Nattlinjen 591 övervägs få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs 
station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, 
Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid 
ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. 
Dagens linje 591 har lång restid och med detta förslag kortas restiden till Jakobsbergs 
station och Upplands-Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman 
Järfälla kommuns orter.  
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De resenärer som ska till hållplatserna mellan Häggvägen-Minutgränd står för ca 30% av de 
totala avstigande efter Spånga station och får med denna förändring antingen gå sista biten 
eller byta till nya nattlinjen. Restiderna för vissa av dem ökar mot dagens linje. Majoriteten 
som står för ca 70% av resenärerna efter Spånga station får ca 12 minuter snabbare resa. 
Barkarbystaden är en snabbt växande stadsdel som med detta förslag får nattlinje vilket 
också ökar resandet på linjen. 
 

 
Förslag på ny linjedragning för linje 591 och ny nattlinje Barkarby - Veddesta - Viksjö 
 
Linje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan  
Linjen övervägs att dras in på sträckan Sundbyberg-Solna C då Tvärbanan har tillkommit 
på sträckan Sundbyberg-Solna C vilket inneburit minskat antal resande.  

• Linje 509 kortas av och trafikerar sträckan Danderyds sjh-Solna C. 
• Ny linje 129 tar över delen Brommaplan-Sundbyberg  

 
Med två kortare linjer förväntas trafiken bli mer tydlig, med stark koppling mellan 
Brommaplan och Sundbyberg och av mer lokallinjekaraktär mellan Solna centrum-
Frösundavik-Bergshamra-Danderyds sjh.  

Trafiken via Ankdammsgatan övervägs att minskas från nuvarande 15 till 30 minuters 
under mellan- och kvällstid mån-fredag och hela lör-, sön- och helgdagar då endast linje 512 
kommer trafikera sträckan. Kvarvarande trafik blir mindre störningskänslig då nuvarande 
linje 509 har lång linjesträckning med punktlighetsproblem. 

Linje 540 Tensta centrum – Universitet  
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Linjen övervägs förlängas från Tensta centrum till Spånga station i lågtrafik de tider när 
linje 157 inte trafikeras. Förslaget är tänkt att skapa kopplingar mellan linje 540, 
Bålstapendeln samt övrig busstrafik vid Spånga station. 
 
Paketlösning 
Linje 511 Ör – Solna centrum  
Linje 511 är en ny linje som övervägs ta över lågbelastade delar av dagens linjer 113,504 och 
506. Den nya linjen övervägs trafikera Ör-Hallonbergen-Duvbo-Sundbybergs station-
Huvudsta-Solna centrum. Linjen övervägs även trafikera Ingentingområdet i Huvudsta om 
infrastrukturen är färdigställd inom området. Skulle det inte vara fallet körs linjen via 
Armegatan. Syftet med den nya linjen är att sammanlänka de lågtrafikerade delarna av de 
högbelastade linjerna 113 och 504 så att dessa kan anpassas efter den höga belastningen. 
 
Linje 506 Sundbybergs station – Odenplan  
Linjen övervägs att ersättas av ny linje 511 i Ör samt av linje 504 på sträckan Hallonbergen-
Sundbybergs station via Sundbybergs skola. Från Karolinska sjukhuset övervägs att linje 
506 tar över 507:s sträckning till Odenplan. Linjens nya sträckning är då Sundbybergs 
station- Solna c-Karolinska sjukhuset-Odenplan. Förslaget ger är tänkt att ge boende i 
Sundbyberg och Solna direktkontakt med Nya Karolinska samt Karolinska institutet. 
 
Linje 113 Blackeberg – Sundbybergs station  
Linjen övervägs kortas av och enbart trafikera delen Blackeberg-Sundbybergs station. Delen 
Sundbybergs station-Huvudsta-Solna övervägs övertas av ny linje 511. Då den lågbelastade 
delen överförs till ny linje blir det enklare att reagera på belastningsproblem på den 
högbelastade delen. 
 
Linje 507  Odenplan – Västra skogen  
Sträckan Tomteboda-Karolinska sjukhuset övervägs dras in på grund av få resande och 
ersättas av linje 506 och 511. Sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan övervägs att tas över 
linje 506. Skulle Ingentingområdet inte kunna trafikeras med buss på grund av 
framkomlighetsproblem blir linje 507 kvar på sträckan Tomteboda-Västra skogen.  
 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linjen övervägs att inte trafikera Duvbo på sträckan Hallonbergen-Sundbybergs station. 
Istället föreslås linjen ta över nuvarande linje 506:s sträckning via Sundbybergs skola. 
Sträckningen via Duvbo tas över av ny linje 511.  Förslaget innebär bussbyte för resenären 
från Ursvik till Duvbo samt förväntas ge en rakare väg till kommuncentrum. 
 
Linje 565 Norra Bantorget – Brunnby vik  
Linjen övervägs få en anpassning av turtätheten då resandet minskat markant i och med ny 
pendeltågstrafik med direktkopplingar till Odenplan. Turtätheten övervägs reduceras från 
Brunnby Vik till följande turtäthet: 
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Kl. ca 05.40–06.10 övervägs linjen trafikera med 15 minuters trafik. 
Kl. ca 06.40–07.00 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 8-
minuters trafik. 
Kl. ca 07.00–07.15 övervägs linjen trafikeras med 7,5 minuters trafik. 
Kl. ca 07.15–07.25 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 12 
minuters trafik. 
Kl. ca 07.40–08.55 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med dagens 10 
minuters trafik. 
 
Från Sergels torg till Brunnby Vik: 
Kl. ca 15.20-18.20 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med dagens 12-
minuterstrafik. 
 

2.5.16 Stockholm Innerstad 
Linje 55 Tanto – Hjorthagen  
Linjen kan reduceras något i rusning om en ny linje mellan Ropsten och Cityterminalen 
införs. 

Linje 65 Fredhäll – Skeppsholmen  
Fredsgatan planeras stängas av för fordonstrafik och 65:an mot Skeppsholmen måste då 
läggas om. För att göra linjen tydligare föreslås den i båda riktningar istället gå via 
Blekholmsterrassen – Klarabergsgatan i stället. Detta kan ske när Klarabergsgatans 
ombyggnation till Buss- och spårväg är slutförd. Linjen kommer att trafikera hållplatserna 
Centralen (på Klarabergsviadukten) och Sergels torg. 
 
Linje 71 Slussen (Glasbruksgatan) – Jarlaberg  
Linjen övervägs få minskad turtäthet i lågtrafik alla dagar från 30-minuterstrafik till 60-
minuterstrafik då linjen har lågt resande. Minskad turtäthet övervägs från Slussen alla 
dagar efter ca kl. 22.20 och lördagar och söndagar före ca kl. 9.20. Minskad turtäthet 
övervägs från Jarlaberg alla dagar efter ca kl. 21.50 och lördagar och söndagar före ca kl. 
09.45. 
Linjen övervägs alla vardagar få två indragna avgångar från Jarlaberg till Slussen mellan ca 
kl. 05.15-06.45 och under sommaren få en avgång indragen mellan ca kl. 05.20-06.20, 
motsatt riktning förändras inte. Förändringen övervägs eftersom linjen har lågt resande 
vilket kan bero på tvärbanans förlängning till Sickla. 

Ny linje 75 Ropsten – Cityterminalen  
Ny linje (med arbetsnamnet 75) planeras Ropsten - Stureplan - Hötorget - Cityterminalen. 
Syftet är att ge boende i Norra Djurgårdsstaden fler resmöjligheter. Linjen anknyter till 
Röda linjen (Stureplan), Gröna linjen (Hötorget) och Blå linjen samt pendeltåg 
(Cityterminalen). 
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Inledningsvis övervägs linjen att köra i högtrafik mot Cityterminalen på morgonen och mot 
Ropsten på eftermiddagen. Beroende på resandeutveckling kan tidtabellen byggas ut 
stegvis. 
Jämfört med dagens kortturer på linje 55 tillkommer hållplatserna Regeringsgatan, 
Hötorget och Cityterminalen. Om en ny linje mellan Ropsten och Cityterminalen införs kan 
en viss minskning ske i linje 55 tidtabell. 
 
Linje 151 Norsborg – Fridhemsplan  
Linjen övervägs utökas vardagar till 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under 
morgonrusningen. 
Linjen övervägs att dras in under högsommaren på grund av parallellgående trafik med 
tunnelbanan. Förutsätter dock att inga planerade arbeten på tunnelbanan till/från 
Norsborg utförs. Resenärerna hänvisas istället till linje 702, tunnelbana samt 
Innerstadsbussar över Västerbron. 
 
Linje 743 Skäcklinge – Fridhemsplan  
Linjen övervägs att vardagar utökas från 12-till 10-minuterstrafik från Skäcklinge mellan ca 
kl. 06.20 - 07.00 och från 20- till 15-minuterstrafik mellan ca kl. 07.30 - 08.45. 
Förändringen övervägs på grund av ökad inflyttning i Skäcklinge. 
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 716, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby  
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 725, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby 
Ny nattlinje Barkarby – Veddesta – Viksjö 
Nattlinjen 591 övervägs få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs 
station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, 
Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid 
ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. 
 
Dagens linje 591 har lång restid och med detta förslag kortas restiden till Jakobsbergs 
station och Upplands-Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman 
Järfälla kommuns orter.  
 
De resenärer som ska till hållplatserna mellan Häggvägen-Minutgränd står för ca 30% av de 
totala avstigande efter Spånga station och får med denna förändring antingen gå sista biten 
eller byta till nya nattlinjen. Restiderna för vissa av dem ökar mot dagens linje. Majoriteten 
som står för ca 70% av resenärerna efter Spånga station får ca 12 minuter snabbare resa. 
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Barkarbystaden är en snabbt växande stadsdel som med detta förslag får nattlinje vilket 
också ökar resandet på linjen. 
 

 
Förslag på ny linjedragning för linje 591 och ny nattlinje Barkarby - Veddesta - Viksjö 
 
Linje 639 Stockholm – Hallstavik 
Överväger förslaget att fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under 
morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. 
Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än 
halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers 
restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska 
kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt 
färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet 
att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är 
kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp 
alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.  
 
Linje 565 Norra Bantorget – Brunnby vik  
Linjen övervägs få en anpassning av turtätheten då resandet minskat markant i och med ny 
pendeltågstrafik med direktkopplingar till Odenplan. Turtätheten övervägs reduceras från 
Brunnby Vik till följande turtäthet: 
Kl. ca 05.40–06.10 övervägs linjen trafikera med 15 minuters trafik. 
Kl. ca 06.40–07.00 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 8-
minuters trafik. 
Kl. ca 07.00–07.15 övervägs linjen trafikeras med 7,5 minuters trafik. 
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Kl. ca 07.15–07.25 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 12 
minuters trafik. 
Kl. ca 07.40–08.55 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med dagens 10 
minuters trafik. 
 
Från Sergels torg till Brunnby Vik: 
Klockan ca 15.20-18.20 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med 
dagens 12-minuterstrafik. 
 
Linje 791 Stockholm C – Södertälje C  
Linje 796 Stockholm C – Bremora  
Linje 716 Tumba station – Bremora  
Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten  
Alla vardagar övervägs avgången på linje 791 ca kl. 04.47 att dras in från Centralen till 
Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på 
linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger 
på så sätt resenärerena en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på övervägd borttagen 
avgång på linje 791 och 796 förutsätts en ny avgång på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny 
avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station 
till Östra Storvreten. 

2.5.17 Stockholm Söderort 
Linje 134 Liljeholmen – Östbergahöjden  
Linjen övervägs att utökas alla vardagar till 15-minuterstrafik alternativt 20-minuterstrafik 
mellan ca kl. 20.30 till 22.00 i stället för dagens 30-minuterstrafik.  
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Linje 135 Hägersten – Vårbergs C  
Linjen övervägs förlängas från Klubbacken till Liljeholmen via Hägerstensvägen till 
Örnsberg samt vidare längs linje 161 väg till Trekanten och till Liljeholmen. Förändringen 
förutsätter att linje 161 kortas av på sträckan Örnsberg till Gröndal för de turer som 
trafikerar Gröndal och förlängs från Midsommarkransen till Örnsberg för de turer som 
vänder vid Midsommarkransen, dvs samtliga turer på linje 161 trafikerar Bagarmossen till 
Örnsberg, vilket ger en tydligare trafik.  
Förlängd väg enligt Hägerstensvägen, vänster Örnsbergsvägen, höger Junkergatan, vänster 
Blommensbergsvägen, vänster Lövholmsvägen, höger Gröndalsvägen, höger 
Lövholmsvägen och ny sluthållplats Liljeholmen. 
 

 
Förslag om ny förlängd väg från Klubbacken till Liljeholmen.  
 
Vidare övervägs linjen få ändrad linjesträckning alla vardagar och trafikera via Sätra 
industri i högtrafik. Det förutsätter att linje 163 inte trafikerar sträckan Bredäng till Sätra 
industri och att hållplatser anläggs så att den i dag enkelriktade sträckan går att trafikera 
dubbelriktat. Ny föreslagen linjesträckning Björksätravägen, höger Eksätravägen, Sätra 
torg, vänster Storsätragatan, vänster Skärholmsvägen, höger Stensätravägen, höger 
Strömsätravägen, vänster Skärholmsvägen, höger Bredängs allé och vidare ordinarie körväg 
mot Kärrtorp.  
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Förslag om ny linjesträckning för linje 135 i högtrafik via Sätra industri. 
 
Linje 142 Telefonplan – Älvsjö station  
Linjen övervägs vardagar få 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik i 
morgonrusningen. Linjen övervägs vardagar mellan ca kl. 14.00–15.00 utökas till 15-
minuterstrafik istället för 20-minuterstrafik. Linjen övervägs även att vardagar få 7½-
minuterstrafik på eftermiddagen från ca kl. 15.00 vilket beror på nybyggnation i Solberga. 
 
Linje 143 Älvsjö station – Högdalen  
Linjen övervägs vardagar utökas till 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik från 
Högdalen till Älvsjö ca kl. 05.30–06.30 samt till 10-minuterstrafik istället för 15-
minuterstrafik ca kl. 06.30–07.00. 
Linjen övervägs utökas i eftermiddagsrusningen mellan Älvsjö och Högdalen till 12-
minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 15.45 och 17.45. 
 
Linje 151 Norsborg – Fridhemsplan  
Linjen övervägs utökas vardagar till 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under 
morgonrusningen. 
Linjen övervägs att dras in under högsommaren på grund av parallellgående trafik med 
tunnelbanan. Förutsätter dock att inga planerade arbeten på tunnelbanan till/från 
Norsborg utförs. Resenärerna hänvisas istället till linje 702, tunnelbana samt 
Innerstadsbussar över Västerbron. 
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Linje 161 Gröndal – Bagarmossen  
Alternativ 1 
De turer som går till och från Gröndal övervägs att förlängas till Liljeholmen. Det ger en 
attraktivare förbindelse för resenärer längs Blommensbergsvägen och norra Aspudden samt 
så behöver linjen inom snar framtid en annan plats att vända då vändmöjligheten vid 
Cementa snart förvinner, förslaget förutsätter dock att Liljeholmen kan rymma en linje till 
vilket i dagens läge kommer att bli svårt. Liljeholmsterminalen är trång och hårt belastad 
vilket gör att förändringen behöver utredas mer noggrant. Linjeförändringen skulle 
innebära en förlängning från Trekanten och Lövholmsvägen och höger till Liljeholmens 
bussterminal. 

 
Alternativ 1 – Förslag om förlängning av linje 161 till Liljeholmen. 
 
Alternativ 2 
Alternativt kortas linje 161 av på sträckan Örnsberg till Gröndal för de turer som trafikerar 
Gröndal och förlängs Midsommarkransen till Örnsberg för de turer som vänder vid 
Örnsberg, dvs samtliga turer trafikerar Bagarmossen till Midsommarkransen, vilket ger en 
tydligare trafik. Linjen kortas av och trafikerar ej sträckan vänster Blommensbergsvägen, 
vänster Lövholmsvägen, höger fegattvägen, höger Gröndalsvägen till sluthållplats 
Trekanten utan vänder enligt Hägerstensvägen, höger Örnsbergsvägen, höger till 
vändslinga Örnsberg, höger Örnsbergsvägen, höger Junkergatan, höger Fågeltorget och 
vänster Hägerstensvägen och därefet ordinarie körväg mot Bagarmossen. 
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Alternativ – Förslag om förändring för linje 161.  
 
Linje 163 Sätra industri – Kärrtorp  
Linjen övervägs att inte trafikera sträckan Bredäng till  Sätra industri utan ersätts av linje 
135. Resenärer behöver med föreslagen förändring byta vid Bredäng och vissa turer innebär 
längre väntetider då linje 135 har 30-minutertrafik och linje 163 har 12-minuterstrafik. 
Indragen föreslagen linjesträckning Bredängs allé, höger Skärholmsvägen, höger 
Eksätravägen, höger Stensätravägen, vänster Skärholmsvägen och höger Bredängs allé. 

 
Förslag om förändring för  Linje 163.  
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Linje 165 Liljeholmen – Farsta Centrum  
Linjen övervägs vardagar mot Farsta utökas till 15-minuterstrafik istället för 20-
minuterstrafik mellan ca kl. 13.00 – 15.00 och till 10-minuterstrafik istället för 15-
minuterstrafik mellan ca kl. 15.00–16.00 och samtidigt övervägs en ny tur på linje 167 Från 
Älvsjö station till Farsta ca kl. 15.00.  
 
Linje 167 Älvsjö station – Farsta centrum  
Om turtätheten mot Farsta på linje 165 utökas mellan ca kl. 13.00 – 15.00 och mellan ca kl. 
15.00–16.00 krävs en ny tur vardagar ca kl. 15.00 från Älvsjö station. 
 
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck  
Linjen övervägs att vardagar få en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45-06.15 samt en 
ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30-06.00  vilket genererar 10-minuterstrafik istället 
för 15-minuterstrafik under tidsintervallen. 
Vidare övervägs även två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik 
istället för 30-minuterstrafik. 
Linjen övervägs att få en ny tur från Norsborg till Skarpnäck ca kl. 09.05 vilket ger 10-
minuterstrafiken till ca kl. 09.36 och minskar trängseln. 
Alla lördagar och söndagar övervägs linjens 15-minuterstrafik förlängs från ca kl. 17.00 till 
ca kl. 19.00 alternativt övervägs 20-minuterstrafik mellan ca kl. 17.00–19.00 detta på grund 
av trängsel. Vidare övervägs att linjen får 60-minuterstrafik alla nätter då det är 
dygnetruntverksamhet vid minst fyra stora arbetsplatser. 
 
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen  
Linjen övervägs att få förlängd 15-minuterstrafik på söndagar för att minska trängsel samt 
få samma turtäthet som på lördagar. Vidare övervägs även en ny avgång alla lördagar och 
söndagar från Skarpnäck, vilket gör att 15-minuterstrafiken startar ca 09.30 istället för ca 
kl. 10.00. 
 
Linje 181 Skarpnäck – Farsta strand  
Linjen övervägs att lördagar utökas till 15-minuterstrafik i stället för 30-minuterstrafik 
mellan ca kl. 15.30–18.00 för att minska trängsel. 
 
Linje 188 Gullmarsplan – Sköndal 
Linjen övervägs att under morgonrusningen få 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik 
då det förekommer trängsel. Linjen övervägs att utökas söndagar under vintertidtabellen, 
då får linjen samma turtäthet som lördagar, dvs en utökning till 20-minuterstrafik istället 
för 30-minuterstrafik. 
 
Linje 190 Centralen – Farsta strand  
Linjen övervägs att förlängas från Kilaberg till Hornstull eftersom anknytning finns till 
nattlinje 94 och ger en tryggare plats för resenären än vid Kilaberg. Det förutsätter att 
hållplats Hornstull i riktning mot Farsta flyttas från Hornsgatan 
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till hållplatsen på Långholmsgatan då det är en fördel att alla linjer över Liljeholmsbron går 
från samma hållplats. Förlängning av linjen som övervägs är vidare från Hägerstensvägen, 
vänster Södertäljevägen, Liljeholmsbron och till sluthållplats Hornstull och samma väg 
tillbaka till ordinarie körväg mot Farsta strand. 

 
Förslag om förlängning av linje 190 från Kilaberg till Hornstull. 
 
Linje 743 Skäcklinge – Fridhemsplan  
Linjen övervägs att vardagar utökas från 12-till 10-minuterstrafik från Skäcklinge mellan ca 
kl. 06.20 - 07.00 och från 20- till 15-minuterstrafik mellan ca kl. 07.30 - 08.45. 
Förändringen övervägs på grund av ökad inflyttning i Skäcklinge. 
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 716, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby  
Linjen övervägs att dras in vardagar under högsommar på grund av minskat resande, 
resenärer hänvisats istället till linje 725, pendeltåg och tunnelbana. 
 
Ny Linje 804  
Förslag på att linje 814 läggs ned övervägs på delen Strandängarna-Hedvigslund och ersätts 
av ny linje 804. Linje 804 framförs som idag från Strandängarna till Gullmarsplan med 
skillnaden att den inte framförs via Älta utan får samma linjeföring som linje 805 på delen 
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(-hpl) Strandallén-Gullmarsplan och omvänt. Dessa två linjer skulle då bilda ett jämnt 
intervall på gemensam sträcka i båda riktningar och innebära fler turer och ökad 
tillgänglighet samt minska restiden för boende i Tyresö strand.  
Det kommer att bli en omfördelning från linje 805 till 804. Några avgångar i peak på 
morgonen kommer att flyttas över till linje 804. 
 Under förmiddagens högtrafik överförs en del resurser från linje 805 som idag startar vid 
Tyresö skola. På delen (-hpl) Strandallén-Gullmarsplan ökar antalet turer med 4 avgångar 
mot idag. och minskar med motsvarande antal avgångar vid hållplatserna Tyresö skola, 
Lagergrens väg samt Videvägen. 
 
Linje 716 Tumba station – Bremora  
Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten  
Linje 791 Stockholm C – Södertälje C  
Linje 796 Stockholm C – Bremora 
Alla vardagar övervägs avgången på linje 791 ca kl. 04.47 att dras in från Centralen till 
Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på 
linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger 
på så sätt resenärerena en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på övervägd borttagen 
avgång på linje 791 och 796 förutsätts en ny avgång på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny 
avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station 
till Östra Storvreten. 

2.5.18 Stockholm Västerort 
Linje 541 Jakobsbergs station – Vällingby  
Linjen övervägs att få reducerad turtäthet på delsträckan Jakobsbergs station – Barkarby 
station. Delsträckan kommer då köras med 20-minuterstrafik mellan kl. 07.00-08.00 och 
30-minuterstrafik under resten av trafikdygnet. Sträckan Barkarby station-Vällingby 
behåller dagens turtäthet. Prioriterad punktligheten på den högt belastade sträckan 
Barkarby Station-Vällingby. Restiderna kommer högst sannolikt ökas under tiden för 
byggnationer på Veddestavägen de nästkommande åren då det ska byggas 10 000 bostäder, 
ny terminal, ny bro samt tunnelbana med start 2018. Majoriteten av resenärerna reser på 
linjen mellan Barkarby-Vällingby. De får en effektivare linje med högre punktlighet. 
Eftersom linjen sedan avgår från Vällingby påverkas också indirekt samtliga resande från 
Vällingby, vilket berör flera tusen resor/dag. En försämrad framkomlighet på 
Veddestavägen, och sena avgångar från Barkarby station för följdeffekter och påverkar 
därför väldigt många resenärer varje dag.  
Delsträckan är också parallellgående med pendeltåget och körs med andra alternativ, dels 
stomlinje 178. Linjen har fortsatt tågpassning vid Barkarby station.  
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Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé  
Linje 546 övervägs att få ändrad linjesträckning efter Viksjö. Istället för sträckan 
Jakobsberg-Viksjö-Tensta går linjen Jakobsberg-Viksjö-Barkarbystaden-Kista. I dagsläget 
trafikeras linjen på Byleden där det finns pågående planarbete, när detta ska komma igång 
är oklart. Framtidsplaner kommer ses närmre på när väl tiden är inne. För resenärer på 
dagens hållplatser Kontovägen, Lärkvägen, Byleden, Lunda industriområde, Lunda norra, 
Hjulsta och Hagstråket finns det flera alternativa resvägar genom linje 514, 517, 518, 541 
och 543 där de kan resa till Vällingby, Tensta, Barkarby station, Jakobsbergs station, Akalla 
och Kista. De resenärer från Viksjö som idag gör byte vid Kontovägen erbjuds nu en 
direktresa till Kista utan bytet. Linjen övervägs samtidigt få utökat antal avgångar, som 
fördubblas mot dagens trafik. Under högtrafik trafikeras linjen med 20-minuterstrafik och 
under mellantrafik, kvällstid samt helgdagar trafikeras linjen med 30-minuterstrafik.  
Dagens sträcka Viksjö-Tensta har väldigt lågt antal resande i Tenstaområdet. Majoriteten av 
dagens resande på linjen har av- och påstigning i Viksjöområdet. Köer på Bergslagsvägen 
skapar också en ineffektiv linje med stora förseningar.  
Nya sträckan Jakobsberg-Viksjö-Barkarbystaden-Kista kopplar Viksjö direkt till både 
handelsområdet och nya stadsdelen Barkarbystaden samt att både Viksjö och 
Barkarbystaden får en direktlinje till Kista. Dagens linjer 567 och 550, som båda trafikerar 
Barkarbystaden, ökar kraftigt i resandet och beräknas, med dagens trafik, bli överbelastade 
i slutet på 2019. Med nya delsträckan på 546 erbjuds stadsdelen ytterligare valmöjlighet och 
trängseln minskar. Lokal marknadsundersökning gjordes november 2017 som visade ett 
stort behov av resor till Kista. Barkarbystadens befolkningsökning beräknas ligga runt 
25%/år därav förslaget.      
Restiden från Viksjö till Barkarbystaden tar idag ca 35-40 minuter kollektivt, det tar fyra 
gånger så lång tid jämfört med bilen. Med detta förslag kommer den tiden gå ner till ca 10-
15 minuter och resenären slipper byten. Resenärer från Barkarbystaden till Kista slipper 
också byten som de har idag samt får snabbare resa. 
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Föreslagen linjesträckning för linje 546. 
 
Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station  
Linjen övervägs få ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via 
Enköpingsvägen. Linjen övervägs också få utökat utbud till 15-minuterstrafik vardags- och 
helgkvällar p.g.a. utökad 15-minuters trafik på pendeltåget.  
 
Högre turtäthet minskar trängseln på kvällar och helger. Restiden mellan Barkarbystaden-
Akalla-Sollentuna är redan idag utsatt för förseningar vid korsningen 
Enköpingsvägen/Norrviksvägen. Eftersom tunnelbanans byggnationer startar nu kommer 
denna korsning också bli betydligt högre belastad än idag och en väg genom 
Barkarbystaden ger snabbare och punktligare resa. 
Förslaget förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden-Akalla. Förslaget 
ger också mindre trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo 
dras in med förändringen. De hållplatserna har endast en medelpåstigning på 0,3 personer 
per tur och de resenärerna har flera andra alternativ att välja mellan, dels stomlinje 178 går 
där.   
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Föreslagen linjesträckning för linje 567. 
 
Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby 
Ny nattlinje Barkarby - Veddesta - Viksjö 
Nattlinjen 591 övervägs få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs 
station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, 
Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid 
ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. 
 
Dagens linje 591 har lång restid och med detta förslag kortas restiden till Jakobsbergs 
station och Upplands-Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman 
Järfälla kommuns orter.  
 
De resenärer som ska till hållplatserna mellan Häggvägen-Minutgränd står för ca 30% av de 
totala avstigande efter Spånga station och får med denna förändring antingen gå sista biten 
eller byta till nya nattlinjen. Restiderna för vissa av dem ökar mot dagens linje. Majoriteten 
som står för ca 70% av resenärerna efter Spånga station får ca 12 minuter snabbare resa. 
Barkarbystaden är en snabbt växande stadsdel som med detta förslag får nattlinje vilket 
också ökar resandet på linjen. 
 
Linjesträckning:  
Ny 591 efter hpl Byleden: Lärkvägen, Viksjöleden, Frihetsvägen, Jakobsbergs station och 
därefter ordinarie linjesträckning. 
  
Ny Nattlinje: Jakobsberg stationn, Drabantvägen, Aspnäs skola, Säby gård, Barkarby 
Handelsplats, Herrestavägen, Stora torget, Barkarby skola, Veddestavägen, Veddesta gård, 
Kontovägen, Elektronikhöjden, Kassavägen, Bondevägen, Tröskvägen södra, Tröskvägen 
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norra, Såningsvägen, Lantmäterivägen, Viksjö gård, Slåttervägen, Minutgränd, 
Skördevägen, Frihetsvägen, Jakobsbergs station. 
 

 
Förslag på ny linjedragning för linje 591 och ny nattlinje Barkarby - Veddesta – Viksjö. 
 
Linje 686 Norrtälje – Kista  
Linjen övervägs att få minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under 
sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 
t/r per vardag.  
Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande 
avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet. 
För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till 
tunnelbana för vidare färd mot Kista. Detta ger en ökad restid på ca 10 min. Anledningen 
till förslaget är effektivisering av trafiken. 
 
Linje 554 Råby – Kista centrum  
Linje 554 övervägs få ändrad linjesträckning. 
I syfte att snabba upp resan för resenärer till/från Bro och Kista övervägs linjen gå via 
Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Hållplatserna Tibble torg, Tvärvägen och 
Kyrkvägen utgår. 
Resande från Brunna och Tibble kan i dagsläget byta till linjen vid Kungsängens station. 
Linjens turtäthet är oförändrad och den nya sträckan ger fler möjligheter till 
Ekhammarskolan och Upplands-Brogymnasiet. 
 
Linje 302 Brommaplan – Knalleborg 
Linjen övervägs få en extra avgång vardagar från ca kl. 07.40 från Knalleborg-Solna station 
för att avlasta på stråket Ekerö centrum- Solna station. 
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Linje 177E Solna station – Brommaplan 
Linjen övervägs att förstärkas vardagar från ca kl. 08.31 mellan Solna Station-Brommaplan 
med linjenummer 177E. 
 
Linje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset  
Linjen övervägs att delas upp i två linjer. Linje 607 övervägs att enbart trafikera sträckan 
Danderyds sjukhus- Sollentuna. Resande mellan Sollentuna-Karolinska sjukhuset hänvisas 
till linje 526. 
 
Linje 687X Vallentuna – Kista centrum  
En ny linje som tillsammans med befintlig linje 687 skulle möjliggöra en snabb 
tvärförbindelse Nyby-Vallentuna-Kista på vardagar. 
Den nya linjen övervägs trafikera samma hållplatser som linje 687 fram till Täby kyrkby 
trafikplats där den övervägs att fortsätta Norrortsleden via E4:an till Kista som en snabbare 
förbindelse mot dagens trafik. Linjen övervägs att ej trafikera Sollentuna station.  
 
Hållplatserna i Kista övervägs bli samma hållplatser som dagens linje 687. Linjen övervägs 
att efter Täby kyrkby trafikplats enbart trafikera Kistahöjden, Norgegatan, Kista centrum  
 
Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik måndag-fredag i rusningsriktningen 
mellan ca kl. 06.00-08.30 samt ca kl. 15.00-18.30.  

 
Föreslagen linjesträckning för linje 687X. 
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Linje 687 Vallentuna – Kista centrum  
Linjen övervägs få ny linjesträckning för att täcka upp nybyggnationen vid 
Södersättra/Väsjön. Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik hela trafikdygnet 
måndag-fredag, lördag, söndag och helgdag med passning till tåget i Sollentuna och 
övervägs utgå från Vallentuna station. Linjen föreslås få ordinarie sträckning till 
Norrortsleden, avfart till Sandavägen, rondellen höger på Frestavägen, höger på 
Danderydsvägen, vänster i rondellen till Sollentunavägen och sedan fortsätta ordinarie 
sträckning. Med linje 687X får Vallentuna 15-minuterstrafik på tvären i rusningsriktning. 
 
Linje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan  
Linjen övervägs att dras in på sträckan Sundbyberg-Solna C då Tvärbanan har tillkommit 
på sträckan Sundbyberg-Solna C vilket inneburit minskat antal resande.  

• Linje 509 kortas av och trafikerar sträckan Danderyds sjh-Solna C. 
• Ny linje 129 tar över delen Brommaplan-Sundbyberg  

 
Med två kortare linjer förväntas trafiken bli mer tydlig, med stark koppling mellan 
Brommaplan och Sundbyberg och av mer lokallinjekaraktär mellan Solna centrum-
Frösundavik-Bergshamra-Danderyds sjh.  

Trafiken via Ankdammsgatan övervägs att minskas från nuvarande 15 till 30 minuters 
under mellan- och kvällstid mån-fredag och hela lör-, sön- och helgdagar då endast linje 512 
kommer trafikera sträckan. Kvarvarande trafik blir mindre störningskänslig då nuvarande 
linje 509 har lång linjesträckning med punktlighetsproblem. 

Ny linje 129  
Eftersom Tvärbanan har tillkommit på sträckan Sundbyberg-Solna C övervägs en 
avkortning av linje 509 på denna sträcka. Ny linje 129 övervägs ta över linje 509:s tidigare 
sträcka Brommaplan-Sundbyberg.  
 
Linje 540 Tensta centrum – Universitet  
Linjen övervägs förlängas från Tensta centrum till Spånga station i lågtrafik de tider när 
linje 157 inte trafikeras. Förslaget är tänkt att skapa kopplingar mellan linje 540, 
Bålstapendeln samt övrig busstrafik vid Spånga station. 
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Paketlösning 
Linje 511 Ör – Solna centrum  
Linje 511 är en ny linje som övervägs ta över lågbelastade delar av dagens linjer 113,504 och 
506. Den nya linjen övervägs trafikera Ör-Hallonbergen-Duvbo-Sundbybergs station-
Huvudsta-Solna centrum. Linjen övervägs även trafikera Ingentingområdet i Huvudsta om 
infrastrukturen är färdigställd inom området. Skulle det inte vara fallet körs linjen via 
Armegatan. Syftet med den nya linjen är att sammanlänka de lågtrafikerade delarna av de 
högbelastade linjerna 113 och 504 så att dessa kan anpassas efter den höga belastningen. 
 
Linje 506 Sundbybergs station – Odenplan  
Linjen övervägs att ersättas av ny linje 511 i Ör samt av linje 504 på sträckan Hallonbergen-
Sundbybergs station via Sundbybergs skola. Från Karolinska sjukhuset övervägs att linje 
506 tar över 507:s sträckning till Odenplan. Linjens nya sträckning är då Sundbybergs 
station- Solna c-Karolinska sjukhuset-Odenplan. Förslaget ger är tänkt att ge boende i 
Sundbyberg och Solna direktkontakt med Nya Karolinska samt Karolinska institutet. 
 
Linje 113 Blackeberg – Sundbybergs station  
Linjen övervägs kortas av och enbart trafikera delen Blackeberg-Sundbybergs station. Delen 
Sundbybergs station-Huvudsta-Solna övervägs övertas av ny linje 511. Då den lågbelastade 
delen överförs till ny linje blir det enklare att reagera på belastningsproblem på den 
högbelastade delen. 
Linje 507  Odenplan – Västra skogen  
Sträckan Tomteboda-Karolinska sjukhuset övervägs dras in på grund av få resande och 
ersättas av linje 506 och 511. Sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan övervägs att tas över 
linje 506. Skulle Ingentingområdet inte kunna trafikeras med buss på grund av 
framkomlighetsproblem blir linje 507 kvar på sträckan Tomteboda-Västra skogen.  
 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linjen övervägs att inte trafikera Duvbo på sträckan Hallonbergen-Sundbybergs station. 
Istället föreslås linjen ta över nuvarande linje 506:s sträckning via Sundbybergs skola. 
Sträckningen via Duvbo tas över av ny linje 511.  Förslaget innebär bussbyte för resenären 
från Ursvik till Duvbo samt förväntas ge en rakare väg till kommuncentrum. 

 
2.5.19 Sundbyberg 

Ny linje 129  
Eftersom Tvärbanan har tillkommit på sträckan Sundbyberg-Solna C övervägs en 
avkortning av linje 509 på denna sträcka. Ny linje 129 övervägs ta över linje 509:s tidigare 
sträcka Brommaplan-Sundbyberg.  
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Paketlösning 
Linje 511 Ör – Solna centrum  
Linje 511 är en ny linje som övervägs ta över lågbelastade delar av dagens linjer 113,504 och 
506. Den nya linjen övervägs trafikera Ör-Hallonbergen-Duvbo-Sundbybergs station-
Huvudsta-Solna centrum. Linjen övervägs även trafikera Ingentingområdet i Huvudsta om 
infrastrukturen är färdigställd inom området. Skulle det inte vara fallet körs linjen via 
Armegatan. Syftet med den nya linjen är att sammanlänka de lågtrafikerade delarna av de 
högbelastade linjerna 113 och 504 så att dessa kan anpassas efter den höga belastningen. 
 
Linje 506 Sundbybergs station – Odenplan  
Linjen övervägs att ersättas av ny linje 511 i Ör samt av linje 504 på sträckan Hallonbergen-
Sundbybergs station via Sundbybergs skola. Från Karolinska sjukhuset övervägs att linje 
506 tar över 507:s sträckning till Odenplan. Linjens nya sträckning är då Sundbybergs 
station- Solna c-Karolinska sjukhuset-Odenplan. Förslaget ger är tänkt att ge boende i 
Sundbyberg och Solna direktkontakt med Nya Karolinska samt Karolinska institutet. 
 
Linje 113 Blackeberg – Sundbybergs station  
Linjen övervägs kortas av och enbart trafikera delen Blackeberg-Sundbybergs station. Delen 
Sundbybergs station-Huvudsta-Solna övervägs övertas av ny linje 511. Då den lågbelastade 
delen överförs till ny linje blir det enklare att reagera på belastningsproblem på den 
högbelastade delen. 
 
Linje 507  Odenplan – Västra skogen  
Sträckan Tomteboda-Karolinska sjukhuset övervägs dras in på grund av få resande och 
ersättas av linje 506 och 511.  
Sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan övervägs att tas över linje 506. Skulle 
Ingentingområdet inte kunna trafikeras med buss på grund av framkomlighetsproblem blir 
linje 507 kvar på sträckan Tomteboda-Västra skogen.  
 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linjen övervägs att inte trafikera Duvbo på sträckan Hallonbergen-Sundbybergs station. 
Istället föreslås linjen ta över nuvarande linje 506:s sträckning via Sundbybergs skola. 
Sträckningen via Duvbo tas över av ny linje 511.  Förslaget innebär bussbyte för resenären 
från Ursvik till Duvbo samt förväntas ge en rakare väg till kommuncentrum. 

 
2.5.20 Södertälje 

Linje 780 Södertälje C – Värsta backe – Nykvarn 
Avgången från Södertälje centrum som avgår ca kl. 15.55 övervägs att tas bort. I dagsläget 
har linje 780/780X 15-minuterstrafik under intervallet ca kl. 15.44 – 16.14 medan det är 30-
minuterstrafik under resterande tid på dygnet. Det antal resande som linje 780/780X har 
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under det aktuella tidsintervallet bedöms att rymmas på de närliggande avgångarna. De 
resenärer som idag åker med den aktuella avgången hänvisas till avgången före (15.44) eller 
efter (16.14) den berörda avgången. Bedömningen är att förslaget inte innebär något 
problem i belastningshänseende. 
 
Linje 780 Södertälje C – Värsta backe 
I den nuvarande tidtabellen för linje 780 körs fyra avgångar i vardera riktningen via 
Almnäs. På morgonen trafikeras Almnäs från Södertälje och på eftermiddagen trafikeras 
Almäns i riktning mot Södertälje. I förslaget övervägs att inga turer på linje 780 trafikerar 
Almnäs pga. väldigt få resande. 
Majoriteten av de som reser med linje 780 på de aktuella avgångarna kommer att få 
minskad restid med ca 10 minuter.  
 

 
Föreslagen linjesträckning för linje 780 
 
Linje 754 Geneta – Ronna – Södertälje C – Södertälje hamn – Södertälje syd – 
Pershagen  
Förslaget består av tre delar för att effektivisera och tydliggöra syftet med linje 754 som 
tillsammans möjliggör ett bättre utbud och minskade restider för merparten av linjens 
resenärer. 
 
Del 1: 754X Överväger att få ökat turutbud 

Linje 754/754X är en av Södertäljes mest populära linjer med både hög 
belastning och turtäthet på sträckan Geneta-Södertälje centrum via Ronna. 
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Från före klockan sju på morgonen till strax efter nio på förmiddagen är det 
7,5-minuterstrafik på den aktuella sträckan. 754X har en genare väg till 
Södertälje centrum än den ordinarie linjesträckningen vilket gör att restiden 
är ca 5 minuter kortare. I förslaget övervägs att linje 754X trafikerar 
ytterligare en timme vilket gör att 7,5-minuterstrafiken kommer att 
upprätthållas till strax efter 10 på förmiddagen.  
 
Bakgrunden till förslaget är ett högt resande på sträckan Geneta-Ronna-
Södertälje centrum där 754X visat sig vara en viktig del av resandet. Utbudet 
på sträckan kommer att bli 7,5-minuterstrafik under ytterligare en timme på 
förmiddagen.  
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Del 2: 754 Överväger att inte trafikerar Abborrstigen och Mörtstigen 
Beskrivning av förslaget 
För närvarande har linje 754 ändhållplats vid Mörtstigen. Förslaget är att 
linjen avslutas vid Hagkärrsvägen och hållplatserna Abborrstigen och 
Mörtstigen inte längre trafikeras.  
 
Det är relativt få på- och avstigande vid de två aktuella hållplatserna och 
många av de utnyttjar hållplatserna har gångavstånd till Hagkärrsvägen. De få 
antal resenärer som idag utnyttjar hållplatserna Abborrstigen och Mörtstigen 
kommer att få en ökad gångtid c:a 300 - 700 meter men de kommer samtidigt 
att få en minskad restid med bussen då hållplatsen Hagkärrsvägen tidigare 
legat utmed en avstickare från den ordinarie linjesträckningen, en så kallad 
skaftkörning, innan den fortsatt till Abborrstigen och Mörtstigen. 
 

 
 Föreslagen linjesträckning för linje 754 
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Del 3: 754 Överväger att inte trafikera Karlhov  
Beskrivning av förslaget 
Linje 754/754X är en Södertäljes mest populära linjer med både hög 
belastning och turtäthet på sträckan Geneta-Södertälje centrum via Ronna. 
Mellan Ronna och Södertälje centrum körs linjen via Karlhov. I förslaget 
övervägs att linje 754 inte trafikerar hållplatserna Törnrosavägen och 
Ottesångsvägen. Efter att ha passerat Ronna skola får linjen en ny snabbare 
linjesträckning via Enhörnaleden-Strängnäsvägen-Ängsgatan-
Kvarnbergagatan för att därmed ansluta till den nuvarande linjesträckningen 
via Astrabacken och Köpmangatan.   
 
Bakgrunden till förslaget är att snabba upp resan för de resenärer som åker 
sträckan Geneta-Ronna-Södertälje centrum. Majoriteten av resenärerna 
kommer att få en minskad restid med ca 2 minuter. De resenärer som åker 
till/från hållplatserna Törnrosavägen och Ottesångsvägen hänvisas till linje 
787 som liksom 754 ansluter  med pendeltåget vid Södertälje centrum. Linje 
787 har som lägst 30-minuterstrafik på den aktuella sträckan men under 
högtrafik är det 15-minuterstrafik i rusningsriktningen.  
 

 
Föreslagen linjesträckning för linje 754/754X 
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Linje 758 Östertälje station – Fornhöjden – Moraberg – Södertälje C – 
Bårstabergen – Geneta  
På sin väg mot Södertälje centrum från Geneta körs linje 758 via Nygatan för att trafikera 
hållplats Jovisgatan. Förslaget medför snabbare resa för resenärer som åker Geneta-
Södertälje centrum genom att flytta linjen från Nygatan till Oxbacksleden och körs direkt 
till Södertälje centrum. Även i motsatt riktning körs linjen via Oxbacksleden.   
Majoriteten av de som reser med linje 758 kommer att få minskad restid med 1 minuter. De 
få antal resenärer som har hållplats Jovisgatan som målpunkt hänvisas till Köpmangatan 
alternativt att promenera till/från Södertälje centrum d.v.s. 200m till Köpmangatan och 
600m till Södertälje centrum. 
 

 
Föreslagen linjesträckning för linje 758. 
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Anropsstyrd trafik 
Linje 750 Brunnsängs C – Högantorp (– Bockholmssättra )  
Linje 778 Nykvarn – Värsta backe – Sundvik  
Linje 782 Nykvarn – Värsta backe – Taxinge – Nygård  
Linje 785 Södertälje C – Tvetaberg – Järna station – Hölö – Norrvrå – Mörkö  
Linje 787 Södertälje C – Lina hage – Överenhörna kyrka  
Det finns ett antal regionlinjer i Södertälje med låg beläggning som trafikeras med en buss 
anpassad för ett större antal resenärer. I förslaget övervägs att delar av den nuvarande 
linjesträckningen inte körs av buss utan av taxi. Förhoppningen är att ett pilotprojekt ska 
kunna starta någon gång under våren 2018. De linjer som är aktuella för pilotprojektet är i 
dagsläget linje 750 (sträckan Viksberg-Bockholmsättra), linje 785 (sträckan Hölö-Mörkö) 
och linje 787 (sträckan Lill-Ahl-Överenhörna).  
 
Bakgrunden till förslaget är ett lågt resande på de aktuella delsträckorna och att man i 
förlängningen när/om piloten övergår i en permanent lösning kan hushålla med resurserna 
på ett bättre sätt. Resultat av piloten kommer att utvärderas.  
 
Konsekvensen av förslaget är att dagens tidtabellslagda bussturer, på aktuella 
delsträckorna, flyttas över till taxi och att dessa turer måste förbeställas ett visst klockslag 
för att turen ska köras. Kunden blir upphämtad på den busshållplats utmed den nuvarande 
linjesträckningen som önskats i beställningen och körs till den plats där bussen ansluter. 
Det blir inga förändringar i vare sig antalet avgångar, linjesträckning eller antalet 
hållplatser som trafikeras. 
 
Linje 716 Tumba station – Bremora   
Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten  
Linje 791 Stockholm C – Södertälje C  
Linje 796 Stockholm C – Bremora 
Avgången på linje 791 ca kl. 04.47 övervägs att dras in från Centralen till Rönninge station 
samt så övervägs även sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35 dras in. Avgången ca kl. 04.47 
på linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och 
ger på så sätt resenärerena en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på övervägd 
borttagen avgång på linje 791 och 796 förutsätts en ny avgång på linje 716 ca kl. 05.24 samt 
en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba 
station till Östra Storvreten. 

2.5.21 Tyresö 
Linje 491 Centralen – Nyfors 
Linje 492 Centralen – Slussen – Hemmesta vägskäl 
Linje 496 Centralen – Slussen – Västra Orminge  
Linje 497 Centralen – Slussen – Saltsjöbaden 
Nattlinjerna 492, 496 och 497 övervägs alla vardagar kortas av och vända i Slussen och inte 
trafikera Centralen.  
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Det beror på kapacitetbrist på Vasagatan och den kommande ombyggnation som snart ska 
påbörjas samt att dagens lösning med olika hållplatser i Slussen är otydligt för resenärerna. 
 
Linje 824 Handenterminalen – Trollbäcken – Tyresö centrum – Tyresö strand  
Linjen övervägs att få fler turer under kvällstid på delsträckan Strandängarna-Tyresö 
centrum. 
 
Linje 821 Tyresö C – Älta – Sickla strand – Forum Nacka – Nacka sjukhus  
linje 821 övervägs att börjar trafikera ny hållplats vid Hedvigslunds torg. Detta för att skapa 
kortare gångavstånd och en direkt bussförbindelse till/från kommuncentra i Nacka och 
Tyresö. Hållplats Lovisedalsvägen slopas för linjen.  
 

Ny Linje 817  
Förslag övervägs på ny linje för att trafikförsörja Raksta. Linjen Utgår från Tyresö kyrka och 
framförs Brakmarsvägen fram till ny vändplan belägen vid Uddby strandväg. Längs med 
linjesträckningen kommer det att finnas två hållplatser belägna på Brakmarsvägen. Linjen 
planeras att få anslutning till/från linje 875 samt även linje 815C under högtrafik vid Tyresö 
kyrka. 
 

Ny Linje 804  
Förslag på att linje 814 läggs ned övervägs på delen Strandängarna-Hedvigslund och ersätts 
av ny linje 804. Linje 804 framförs som idag från Strandängarna till Gullmarsplan med 
skillnaden att den inte framförs via Älta utan får samma linjeföring som linje 805 på delen 
(-hpl) Strandallén-Gullmarsplan och omvänt. Dessa två linjer skulle då bilda ett jämnt 
intervall på gemensam sträcka i båda riktningar och innebära fler turer och ökad 
tillgänglighet samt minska restiden för boende i Tyresö strand. Det kommer att bli en 
omfördelning från linje 805 till 804. Några avgångar i peak på morgonen kommer att flyttas 
över till linje 804. Under förmiddagens högtrafik överförs en del resurser från linje 805 som 
idag startar vid Tyresö skola. På delen (-hpl) Strandallén-Gullmarsplan ökar antalet turer 
med 4 avgångar mot idag. och minskar med motsvarande antal avgångar vid hållplatserna 
Tyresö skola, Lagergrens väg samt Videvägen. 
 

2.5.22 Täby 
Linje 617 Täby centrum – Hägernäs – Täby centrum  
När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och 
en ny hållplats tillkommer. Linjen övervägs trafikera ny hållplats på Täby Allé som då 
ersätter hållplats Näsbydal. Resenärer som normalt använder hållplats Näsbydal på linje 
617 eller 619 får använda sig av den nya hållplatsen, belägen ca 200 meter från Näsbydal. 
Förslaget väntas ge en genare väg till/från Täby centrum, bättre framkomlighet samt 
närmre för byte vid Roslags Näsbys trafikplats. 
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Linje 619 Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum  
När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och 
en ny hållplats tillkommer. Linjen övervägs att vardagar trafikera ny hållplats på Täby Allé 
som då ersätter hållplats Näsbydal. Resenärer som normalt använder hållplats Näsbydal på 
linje 617 eller 619 får använda sig av den nya hållplatsen, belägen ca 200 meter från 
Näsbydal. Förslaget väntas ge en genare väg till/från Täby centrum, bättre framkomlighet 
samt närmre för byte vid Roslags Näsbys trafikplats. 
 
Linje 618 Danderyds sjukhus – Näsby park  
När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby Allé att byggas och 
en ny hållplats tillkommer. Linjen övervägs vardagar angöra den nya hållplatsen på Täby 
Allé. 
 
Linje 639 Stockholm – Hallstavik 
Överväger förslaget att fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under 
morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. 
Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än 
halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers 
restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska 
kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt 
färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet 
att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är 
kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp 
alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.  
 
Linje 684 Täby centrum – Upplands Väsby station  
Linjen övervägs få ny linjesträckning och snabbas upp då den går raka vägen till Upplands 
Väsby station utan att gå via Infra city. Resenärer från Täby får ca 8-10 minuter kortare 
restid till arbetsplatser på Arlanda -Uppsala. Linjen övervägs trafikeras dagtid och kvällar i 
bägge riktningar, samtliga avgångar med passning mot Uppsala. Förslaget innebär 
snabbare förbindelser mellan Täby-Upplands Väsby-Arlanda och Uppsala.  
Det innebär att hållplatserna Sanda ängar, Nordanvägen, Breddenskolan, Kanalvägen, Infra 
city, Smedbyvägen, Ryttargatan, Sadelgatan får bussbyte och längre restid. Nya hållplatser 
blir Rondellen, Sandavägen samt Sundsborg. 
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Föreslagen linjesträckning för linje 684. 
 
Linje 687X Vallentuna – Kista centrum  
En ny linje som tillsammans med befintlig linje 687 skulle möjliggöra en snabb 
tvärförbindelse Nyby-Vallentuna-Kista på vardagar. 
Den nya linjen övervägs trafikera samma hållplatser som linje 687 fram till Täby kyrkby 
trafikplats där den övervägs att fortsätta Norrortsleden via E4:an till Kista som en snabbare 
förbindelse mot dagens trafik. Linjen övervägs att ej trafikera Sollentuna station.  
 
Hållplatserna i Kista övervägs bli samma hållplatser som dagens linje 687. Linjen övervägs 
att efter Täby kyrkby trafikplats enbart trafikera Kistahöjden, Norgegatan, Kista centrum  
 
Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik måndag-fredag i rusningsriktningen 
mellan ca kl. 06.00-08.30 samt ca kl. 15.00-18.30.  
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Föreslagen linjesträckning för linje 687X. 

Linje 687 Vallentuna – Kista centrum  
Linjen övervägs få ny linjesträckning för att täcka upp nybyggnationen vid 
Södersättra/Väsjön. Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik hela trafikdygnet 
måndag-fredag, lördag, söndag och helgdag med passning till tåget i Sollentuna och 
övervägs utgå från Vallentuna station. Linjen föreslås få ordinarie sträckning till 
Norrortsleden, avfart till Sandavägen, rondellen höger på Frestavägen, höger på 
Danderydsvägen, vänster i rondellen till Sollentunavägen och sedan fortsätta ordinarie 
sträckning. Med linje 687X får Vallentuna 15-minuterstrafik på tvären i rusningsriktning. 
 

2.5.23 Upplands-Bro 
Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby 
Ny nattlinje Barkarby – Veddesta – Viksjö 
Nattlinjen 591 övervägs få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs 
station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, 
Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid 
ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. 
 
Dagens linje 591 har lång restid och med detta förslag kortas restiden till Jakobsbergs 
station och Upplands-Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman 
Järfälla kommuns orter.  



 
 
 

 

 

  

83(98) 

 

   

  Trafikavdelningen 
 
  
 

PM 
2018-02-27 
 

Diarienummer 
SL 2017-0653 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

De resenärer som ska till hållplatserna mellan Häggvägen-Minutgränd står för ca 30 % av 
de totala avstigande efter Spånga station och får med denna förändring antingen gå sista 
biten eller byta till nya nattlinjen. Restiderna för vissa av dem ökar mot dagens linje. 
Majoriteten som står för ca 70 % av resenärerna efter Spånga station får ca 12 minuter 
snabbare resa. Barkarbystaden är en snabbt växande stadsdel som med detta förslag får 
nattlinje vilket också ökar resandet på linjen. 
 

 
Förslag på ny linjedragning för linje 591 och ny nattlinje Barkarby - Veddesta – Viksjö. 
 
Linje 554 Råby – Kista centrum 
Linje 554 övervägs få ändrad linjesträckning. 
I syfte att snabba upp resan för resenärer till/från Bro och Kista övervägs linjen gå via 
Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Hållplatserna Tibble torg, Tvärvägen och 
Kyrkvägen utgår. 
Resande från Brunna och Tibble kan i dagsläget byta till linjen vid Kungsängens station. 
Linjens turtäthet är oförändrad och den nya sträckan ger fler möjligheter till 
Ekhammarskolan och Upplands-Brogymnasiet. 
 
Linje 555 Kungsängens station – Kvista  
Linjen övervägs att förlängas från dagens ändstation i Kvista till Säbyholm med varannan 
tur. Området Rättarboda och Säbyholm är i dag område för permanentbostäder där planer 
finns på att det ska byggas fler bostäder. I dagsläget är det ca 450 permanentboende i 
områdena och de har endast 5st bussavgångar per dygn och riktning med linje 556 mellan 
ca kl. 06.30-17.30. Med denna förlängning får områdena en utökning från ca 130-
minuterstrafik under begränsade tider till att få 60-minuterstrafik mellan ca kl. 05.30-
01.00.  
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Med enbart 5st avgångar per riktning blir valet till kollektivtrafik väldigt svårmotiverat. 
Kundsynpunkter kommer in på att resenärerna är väldigt stressade med att hinna med sista 
turen hem som går redan ca kl. 17.35. Denna förändring ger enligt samhällsberäkningar en 
stor andel ökade resor till och från områdena, som också kommer öka med byggtakten.  
För att denna förändrings ska kunna ske finns det infrastruktur som behöver färdigställas.  
 

2.5.24 Upplands Väsby 
Linje 684 Täby centrum – Upplands Väsby station  
Linjen övervägs få ny linjesträckning och snabbas upp då den går raka vägen till Upplands 
Väsby station utan att gå via Infra city. Resenärer från Täby får ca 8-10 minuter kortare 
restid till arbetsplatser på Arlanda -Uppsala. Linjen övervägs trafikeras dagtid och kvällar i 
bägge riktningar, samtliga avgångar med passning mot Uppsala. Förslaget innebär 
snabbare förbindelser mellan Täby-Upplands Väsby-Arlanda och Uppsala.  
Det innebär att hållplatserna Sanda ängar, Nordanvägen, Breddenskolan, Kanalvägen, Infra 
city, Smedbyvägen, Ryttargatan, Sadelgatan får bussbyte och längre restid. Nya hållplatser 
blir Rondellen, Sandavägen samt Sundsborg. 
 

 
Föreslagen linjesträckning för linje 684. 
 
Linje 599 Stockholm C – Brunnby vik  
Linjen övervägs att köra via Väsby station istället för Vilundaparken lördag och 
söndagskvällar. 
 
Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby vik  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
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Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby vik  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
söndagar. 
 
Linje 529 Rotebro station – Bollstanäs  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 533 Upplands Väsby station- Rotebro station  
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs 
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
lördagar. 
 
Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs   
Linjen övervägs att få 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid 
söndagar. 
 
Linje 576 Märsta station – Löwenströmska sjukhuset  
Linjen övervägs få ändrad linjesträckning genom Rosersberg. Alla korta turer genom 
industriområdet övervägs tas över av linje 538. Linjen föreslås få anpassning till sjukhuset 
öppettider samt passning med tåg och linje 538 vid Rosersberg östra. 
 
Linje 535 Upplands Väsby station västra – Njursta – Runby – Upplands Väsby 
station västra  
Linjen övervägs förlängas via Eds allé samt få bättre passning mot pendeltåget på kvällar. 
Linjen övervägs trafikeras med halvtimmestrafik lördag och söndagar. 
 
Linje 538 Rotebro station-Arlanda  
Linjen övervägs kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på 
helger. Linjen övervägs ta över alla korta turer från linje 576. I förslaget får linjen anpassade 
turer till tåg samt linje 576.  
 
Linje 565 Norra Bantorget – Brunnby vik  
Linjen övervägs få en anpassning av turtätheten då resandet minskat markant i och med ny 
pendeltågstrafik med direktkopplingar till Odenplan. Turtätheten övervägs reduceras från 
Brunnby Vik till följande turtäthet: 
Kl. ca 05.40–06.10 övervägs linjen trafikera med 15 minuters trafik. 
Kl. ca 06.40–07.00 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 8-
minuters trafik. 
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Kl. ca 07.00–07.15 övervägs linjen trafikeras med 7,5 minuters trafik. 
Kl. ca 07.15–07.25 övervägs linjen trafikeras med 10-minuterstrafik jämfört med dagens 12 
minuters trafik. 
Kl. ca 07.40–08.55 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med dagens 10 
minuters trafik. 
 
Från Sergels torg till Brunnby Vik: 
Klockan ca 15.20-18.20 övervägs linjen trafikeras med 15-minuterstrafik jämfört med 
dagens 12-minuterstrafik. 
 
Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby Vik (– Lunda– Skepptuna– 
Gottröra– Bergby) 
Linje 531 består av en tätortsdel (Upplands Väsby-Brunnby vik) och en landsbygsdel. 
Landsbygdsdelen av linjen övervägs att få ett eget linjenummer för att tydliggöra vilka turer 
det är som fortsätter efter Brunnby Vik. 

2.5.25 Vallentuna 
Linje 639 Stockholm – Hallstavik 
Överväger förslaget att fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under 
morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. 
Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än 
halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers 
restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska 
kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt 
färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet 
att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är 
kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp 
alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.  
 
Linje 687X Vallentuna – Kista centrum  
En ny linje som tillsammans med befintlig linje 687 skulle möjliggöra en snabb 
tvärförbindelse Nyby-Vallentuna-Kista på vardagar. 
Den nya linjen övervägs trafikera samma hållplatser som linje 687 fram till Täby kyrkby 
trafikplats där den övervägs att fortsätta Norrortsleden via E4:an till Kista som en snabbare 
förbindelse mot dagens trafik. Linjen övervägs att ej trafikera Sollentuna station.  
 
Hållplatserna i Kista övervägs bli samma hållplatser som dagens linje 687. Linjen övervägs 
att efter Täby kyrkby trafikplats enbart trafikera Kistahöjden, Norgegatan, Kista centrum  
 
Linjen övervägs trafikeras med 30-minuterstrafik måndag-fredag i rusningsriktningen 
mellan ca kl. 06.00-08.30 samt ca kl. 15.00-18.30.  
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Föreslagen linjesträckning för linje 687X. 

Linje 660 Vallentuna – Ormsta station – Östra Ormsta – Vallentuna  
Linjen föreslås ersätta ringlinjerna 660H och 660V. Linjen övervägs få ny linjesträckning 
Gröndal-Östra Ormsta-Vallentuna station-Nyby-Johannisudd. Linjen övervägs trafikeras 
med 30-minuterstrafik mellan ca kl. 05.00-19.00 samt 60-minuterstrafik kvällstid måndag-
fredag, lördagar 30-minuterstrafik mellan ca kl. 10.00-17.00 och 60-minuterstrafik morgon 
och kväll och söndagar och helgdagar 60-minuterstrafik hela trafikdygnet.  
 
 
Den nya linjesträckningen övervägs gå från Gröndal, Lingsbergsvägen, (h) Lindholmsvägen 
vänder vid Östra Ormsta, Lindholmsvägen, rondell till Smidesvägen, Angarnsvägen(h), 
Banvägen(h), Teknikvägen(v), Ekebyvägen(h),  Tallhammarsvägen(h),  Västlundavägen till 
ny vändslinga vid Johannisudd. (Lindö).  
I förslaget trafikeras inte hållplatserna Tallhammarsvägen (har linje 524), Västanberga, 
Ormsta station, Ormstaskolan. Dessa hänvisas till Roslagsbanan eller gång till annan 
närliggande hållplats. 
Linjen föreslås ej trafikera Vallentunabadet sommartid på grund av lågt resande. Förslaget 
kräver att vändmöjlighet byggs i Gröndal samt Johannisudd. 
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Figur 3 föreslagen linjesträckning för linje 660. 

Linje 664 Vallentuna station – Uthamra  
Linjen övervägs få ny linjesträckning via nybyggnationen av Kristineberg. I första skedet av 
inflyttning som sker i den södra delen övervägs linjen köra skaftkörning med ordinarie 
linjenät via ny väg från Bällstabergsvägen över väg 264 för att vända till ordinarie 
linjesträckning. Förslaget förutsätter att väg och vändmöjlighet finns med bra 
framkomlighet. 
 
Linje 665 Vallentuna station – Stora Karby  
Linjen övervägs få ny linjesträckning via nybyggnationen av Kristineberg. I första skedet av 
inflyttning som sker i den norra delen övervägs linjen köra ordinarie linjeväg från 
Moränvägen via ny väg för skaftkörning till Norra Kristineberg för att sedan vända till ny 
linjesträckning. Förslaget förutsätter att väg och vändmöjlighet finns med bra 
framkomlighet. 
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Linje 625 Danderyds sjukhus – Söderhall  
Linje 631 Norrtälje – Rådmansö  
Linje 631X Norrtälje – Rådmansö  
Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall  
Linje 653 Norrtälje – Länna – Lohärad  
Förslaget överväger omfördelning av resurser från linjerna 625/644/653 till förmån för 
Rådmansölinjerna 631 och 631X. På linje 631 inrättas två nya turer under eftermiddagen. 
På linje 631X inrättas det en ny tur på morgonen från Kapellskär. På linje 625 föreslås att en 
av eftermiddagsturerna tas bort. På linje 644 föreslås att en tur morgon och en tur 
eftermiddag tas bort. På linje 653 föreslås att turen ca kl. 17.25 tas bort. 
Förändringen innebär utökad turtäthet mellan Rådmansö och Norrtälje under tider när 
resandet är högt. För att tillgodose utökningarna på Rådmansö tas resurser från linje 625 
där resandet idag är lågt och det lilla resande som sker på avgången sker i Vallentuna 
kommun. Komplettering av trafik i Vallentuna med linje 665 alternativt 667 kan komma att 
behövas för förslaget. De avgångar på linje 644 som föreslås tas bort till förmån för 
utökningar på Rådmansö saknar idag resande på sträckan precis som linje 653. Alternativ 
för de som reser med avgångarna på linje 644 som föreslås tas bort är linje 620 alt 621 via 
Åkersberga. 
Anledningen till förslaget är önskemål från boende på Rådmansö, hög belastning på 
avgångarna på linje 631 och 631X samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från 
Norrtäljes närförorter. 
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Linje 663 Vallentuna – Gällstaberg – Vallentuna 
Linjen övervägs att inte trafikera hållplats Lindö säteri samt hållplats Berga. Resande 
hänvisas till Väsbyvägen där linje 524 trafikerar, ett avstånd på cirka 1,5 kilometer. 
 

2.5.26 Vaxholm 
Inga förslag om trafikförändringar. 
 

2.5.27 Värmdö 
Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
Linjen övervägs alla vardagar att kortas av och starta i Gustavsbergs centrum istället för 
Styrmannen ca kl. 05.31 och 09.19 och delsträckan ersätts istället med linje 423 och 425. 
Sträckan mellan Gustavsbergs centrum och Styrmannen övervägs att dras in om linje 423 
får utökad trafik affärstid alla vardagar och helg. Linje 423 ersätter sträckan vilket 
genererar 30-minuterstrafik mellan Gustavsbergs centrum-Styrmannen samt ett byte för 
resenärerer som väljer genomresa via Orminge. 
 
Linje 423 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet  
På grund av nybyggnation och förväntad ökning av resenärer övervägs linjerna under 
morgonrusning alla dagar att få som tätast 4-minuterstrafik på gemensam sträcka, det vill 
säga 8-minuterstrafik vardera, vilket medför samma turtäthet från Gustavsbergs centrum 
som stomlinje 474. Linjerna kan på så sätt avlasta varje avgång på stomlinje 474. Avgången 
ca kl. 06.10 på linje 423 förlängs och startar i Styrmannen och istället kan linje 422 starta i 
Gustavsbergs centrum samt så tillkommer en ny avgång på linje 425 ca kl. 09:25 från 
Styrmannen vilket förlänger morgonrusningen.  
Förändringen förutsätter dock att fler bussar kan angöra Slussenterminalen under 
maxtimmen. Förändringen motverka trängsel och minskar antal stående resenärer på 
motorvägen. 
Linje 423  övervägs utökas från Slussen ca kl. 06.55, 08.10 och 08.40, sedan 30-
minuterstrafik fram till ca kl. 14.40. Från Styrmannen övervägs linjen att få 30-
minuterstrafik mellan ca kl. 09.35-18.05. Lördagar och söndagar övervägs linjen att få 30-
minuterstrafik från Slussen mellan ca kl. 10.40–18.40 och från Styrmannen mellan ca kl. 
09.30-17.30. Förslaget ger boende i Farsta slott, porslinskvarteren samt resenärer till och 
från Artipelag bättre resmöjlighet under vardagar och helger. 
 
Linje 425 övervägs dras in under mellantrafik alla dagar och istället övervägs linje 423 
trafikerar affärstid vardagar och helger, detta för att anpassa trafiken till fler resenärer. 
Från Slussen innebär det att all trafik på linjen dras in före ca kl. 15.00 och efter ca kl. 
19.30. Från Styrmannen övervägs trafiken att dras in efter ca kl. 09.30 samt under helger 
dras all trafik in på linjen. Resenärer mellan Lagnövägen och Höjdhagen behåller 30-
minuterstrafik med linje 422.  
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Resenärer från hållplats Björnskogsvägen får gångavstånd till Båtsmannen ca 450 m 
alternativt 800 m till Gustavsbergs centrum. 
Alternativt övervägs linjen att reduceras och följande avgångar dras in: 
M-F från Slussen c:a kl. 10:15, 12:15, 20:45, 22:45, 23:47 
M-F från Styrmannen c:a kl. 09:40, 11:40, 19:40, 21:40, 22:42 
L-S från Slussen c:a kl. 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45 
L-S från Styrmannen c:a kl. 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40 
Förändringen innebär 120-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under mellan- och 
kvällstrafik samt att sista avgången måndag-fredag går samma tid som L-S. Resenärerna 
kan även resa med linje 422 som under samma tidsintervall har 30-minuterstrafik. 
 
Linje 426 Gustavsbergs centrum – Aspviks brygga  
Linjen övervägs att få en ny tur och retur dagtid mellan ca kl. 09.30-10.30. Detta för att 
resenärerna ska få en bättre mellantrafik. 
Vidare övervägs linjen vardagar få en ny tur och retur under morgonrusningen.  
 
Linje 428 Gustavsbergs centrum – Björkviks brygga 
Linje 429 Gustavsbergs centrum – Idalen  
Linje 430 Gustavsbergs centrum – Eknäs brygga 
Linje 467 Gustavsbergs centrum – Brunn 
Linjerna övervägs få förändrad linjesträckning då framkomligheten längs Odelbergs väg 
inte är anpassad för busstrafik.  
Resenärer mellan Brunn och Gustavsbergs centrum får med ny linjesträckning en 
restidsförkortning på två minuter och resenärer mellan Farsta slott och Gustavsbergs 
centrum kan istället åka med linje 423. Resenärer som ska åka från Farsta slott till Värmdö 
marknad får med ny linjeförändring ca 600 meter att gå till närmaste hållplats eller så kan 
de åka med linje 468 om förändringen genomförs. En ny hållplats på Båtvägen, i höjd med 
Rättarevägen, behöver även inrättas och det blir en förändrad linjesträckning. Nuvarande 
från Brunn till Gustavsberg sträckning är Idrottsvägen, höger Godenius väg, höger 
Odelbergs väg.  
Nya linjesträckningen från Brunn till Gustavsberg skulle enligt förslaget få körväg 
Idrottsvägen, höger in på Båtvägen och höger in på Odelbergs väg ordinarie sträckning mot 
Gustavsberg. 
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Ny föreslagen ny linjesträckning för linje 428-430 och 467 via Båtvägen. 
 
 
Linje 429 Gustavsbergs centrum – Idalen  
Linje 429X Slussen – Idalen  
Linje 430 Gustavsberg centrum – Eknäs brygga 
Linje 430X Slussen – Eknäs brygga 
Linje 467 Gustavsbergs centrum – Brunn 
För linje 429X övervägs en ny avgång från Slussen ca kl. 15.20 vilket ger 12-minuterstrafik 
istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 15.10–16.35 på sträckan Slussen till Brunn. 
 
Avgången från Idalen vardagar på linje 429 ca kl. 17.15 från Brunn övervägs förlängs som en 
429X till Slussen. 
 
Linje 429X övervägs en ny tur- och retur mellan Slussen och Brunn vilket ger 15-
minuterstrafik istället för 20-minutertrafik mellan ca kl. 18.25–18.55 och 20-minuterstrafik 
istället för 30-minuterstrafik mellan ca kl. 18.55–19.35.  
 
En ny tur och reur på linje 430X övervägs mellan Slussen och Brunn vilket ger 20-
minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik ca kl. 19.35–20.35. Från Eknäs resp. Idalen till 
Brunn förlängs halvtimmestrafiken med X-linjer från Brunn till Slussen med ca en timme.  
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Förändringen ger resenärer möjligheten att i större utsträckning använda 
infartsparkeringen i Brunn och på så sätt avlasta infartsparkeringen vid Värmdö marknad 
samt avlasta stombuss 474. 
 
Vidare övervägs lördagar och söndagar en ny tur- och retur på linje 429 mellan Idalen - 
Gustavsberg – Slussen ca kl. 10.30 mellan Brunn till Slussen. En ny tur och retur övervägs 
även lördagar och söndagar på linje 430 mellan Slussen – Gustavsberg – Eknäs ca kl. 17.25. 
Avgången på linje 467 från Gustavsberg C ca kl. 09.34 övervägs att ersätts av den nya turen 
på linje 429. 
 
Linje 433 Slussen – Djurö  
Linjen övervägs vardagar få avgången ca kl. 13.30 indragen från Slussen till Stavsnäs 
vinerhamn och istället ersättas med linje 434. 
Linjen övervägs alla vardagar få två nya avgångar alla vardagar ca kl. 21.20 och 22.20 vilket 
ger senare 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik mellan Slussen och Stavsnäs till 
ca kl. 22.45. Vidare övervägs returavgångar ca kl. 20.10 och 21.10 mellan Stavsnäs och 
Slussen vilket ger senare 30-minuterstrafik till ca kl. 21.40. 
Linjen övervägs alla vardagseftermiddagar som startar i Stavsnäs och endast går till 
Djuröbron, dras in.  Istället får fåtal resenärer som byter till linje 434 vid Djuröbron åka ca 
10 minuter tidigare. 
Linjen övervägs att alla lördag och söndag få en förlängd avgång ca kl. 01.50 till 
Gustavsbergs centrum istället för Ålstäket. Detta för att ett byte mellan linje 474 och 433 
kan tänkas tryggare om det sker i Gustavsbergs centrum istället för vid Ålstäket. Det 
förutsätter att linje 433 endast stannar för avstigande längs sträckan Mölnvik och 
Gustavsberg, påstigande resenärer hänvisas till linje 474. 
 
Linje 434 Slussen – Sollenkroka – Överby  
Linje 434 övervägs vardagar ta över avgången på linje 433 ca kl. 13.30 från Slussen till 
Överby brygga. På så sätt slås linje 433 och 434 samman och fler får möjlighet att resa då 
avgången istället utgår från Slussen. På samma sätt övervägs i motsatt riktning från Överby 
brygga att förlängas till Slussen ca kl. 15.00. 
 
Linje 435 Slussen – Hemmesta vägskäl  
Linje 435C Hemmesta vägskäl – Stockholm C 
Eftermiddagstrafiken vardagar mellan Slussen och Hemmesta på linje 435 övervägs att dras 
in helt och ersättas med linje 435C mellan ca kl. 16.00–17.00, detta ger en bytesfri 
förbindelse mellan Cityterminalen – Mölnvik – Grisslinge – Hemmesta samt avlastar 
förändringen Slussen.   
Linje 435C övervägs vardagar få förlängd trafikeringstid med sju nya avgångar under 
morgonrusningen och som tätas trafikera var 8:e minut mellan ca kl. 06.05-08.35. 
Förändringen ger mindre trängsel på linjerna 433-440 samt avlasta Slussen. 
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Linje 436 Slussen – Saltarö  
Linje 437 Slussen – Lillsved 
Linje 438 Slussen – Boda brygga – Kalvsviks brygga 
Linje 439 Slussen – Stenslätten  
Linje 440 Slussen – Bullandö 
Linjerna övervägs alla vardagar få sju förlängda avgångar ca kl. 19.20, 19.40, 20.10, 20.40, 
21.10, 21.40 samt 22.10 från Slussen istället för byte vid Kolvik. Från Hemmesta till Slussen 
får linjerna 30-minuterstrafik från ca kl. 17.45–21.15. Detta för att avlasta linje 474, korta 
restiden för resenärer och ge fler sittplatser. 
Linje 436 övervägs alla vardagar få en ny tur och retur ca kl. 05.10 från Saltarö till Slussen 
samt att turen från Kolvik ca kl. 07.00 förlängs att starta från Slussen. 
Linje 437 övervägs att få en ny tur och retur mellan Siggesta och Slussen mellan ca kl. 
07.20-07.55 detta för att motverka stående på motorvägen. 
Linje 437 övervägs förlänga den tur och retur som vänder i Siggesta ca kl. 14.00 till Lillsved 
under sommar vilket ger bytesmöjlighet till Waxholmsbolaget. 
 
Linje 440 övervägs vardagar få en ny tur och retur mellan Bullandö-Kolvik-Slussen ca kl. 
08.05 vilket genererar en förtätning för linjen i slutet av morgonrusningen. Förändringen 
bör med fördel genomföras tillsammans med utökning på linje 435C för att på så sätt 
avlasta hela morgonrusningen.  
 
Linje 461 Hemmesta – Evlinge  
Linjen övervägs under sommarperioden få två nya avgångar ca kl. 15.15 Kolvik-Evling och 
ca kl. 19.30 Evlinge-Kolvik. Detta för att skapa fler resemöjligheter för sommarboende. 
 
Linje 462 Hemmesta – Ramsdalen  
Linjen övervägs att dras in helt mellan Saltarö strand och Ramsdalen under hela 
vintertidtabellen alternativt delvis under vintertid (början av november till mitten av april) 
då vägstandarden inte håller måttet enligt Ribuss och underhållet av vägen vintertid 
fungerar dåligt. 
 
Linje 468 Gustavsberg centrum – Hålludden  
Linjen övervägs få förändrad linjesträckning via Värmdö marknad för att boende längs 
Hålludden och resenärer till/från Artipelag ska få ett bättre och kortare resa till och från 
Slussen. Förslaget innebär att hållplats Farsta slottshage inte trafikeras av linjen men 
antalet resenärer per dag är väldigt lågt och hänvisas istället till hållplats Öhmans väg 200 
meter bort. Nuvarande sträckning från Gustavsberg centrum till Hålludden/Artipelag 
Godenius väg, höger in på Idrottsvägen, höger in på Hålluddsvägen. Nya linjesträckningen 
från Gustavsberg centrum till Hålludden/Artipelag Godenius väg, vänster in på 
Idrottsvägen, höger Gustavsbergsvägen, höger in på levernasvägen och vänster in på 
Hålludsvägen ordinarie sträckning till Hålludden/Artipelag. 
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Ny föreslagen linjesträckning för linje 468. 
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Linje 474 Slussen – Hemmesta vägskäl  
För att motverka trängsel i takt med utbyggnad vid Gustavsbegs centrum övervägs alla 
vardagaskväller högre turtäthet enligt alternativ 1 eller 2. 
Alternativ 1 

 
Alternativ 2 

 

Vidare övervägs en ny tur och retur alla vardagar från Hemmesta ca kl. 04.05 vilket 
genererar högre turtäthet tidig morgon och resenärerna får anslutning med första tåget i 
Slussen mot City. 
 
  

Hemmesta-Mölnvik 
10-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 18.10–20.05  
Mölnvik-Slussen 
10-minuterstrafik stället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 18.25–21.55 
Slussen-Mölnvik  
10-minuterstrafik stället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 21.30–22.30  

Vidare övervägs linjen alla vardagskväller att få minskad turtäthet enligt följande 
förslag: 
Slussen – Mölnvik  
7½-minuterstrafik istället för 5-minuterstrafik ca kl. 19.10 – 19.40  
Mölnvik-Hemmesta  
15-minuterstrafik istället för 10-minuterstrafik ca kl. 19.30–20.00  
20-minuterstrafik istället för 10- respektive 15-minuterstrafik ca kl. 20.25–23.05  
Hemmesta-Mölnvik  
20-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 20.05–21.45 

Förslaget förutsätter utökning och förlängning av linjerna 436-440 på avgångarna ca kl. 
19.20, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40 samt 22.10 att utgå från Slussen istället för byte 
vid Kolvik. Detta för att avlasta linje 474, korta restiden för resenärer och ge fler 
sittplatser. Linje 474 har dock aldrig lägre turtäthet än 20-minuterstrafik under 
föreslagen period. 

Tre nya turer samt returer enligt följande:  
Slussen och Hemmesta  
10-minuterstrafik mellan ca kl. 21.30–23.05  
Hemmesta-Slussen  
10-minuterstrafik ca kl. 18.10–19.45. 
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Nattlinjer  
Linje 491 Centralen – Nyfors 
Linje 492 Centralen – Slussen – Hemmesta vägskäl 
Linje 496 Centralen – Slussen – Västra Orminge  
Linje 497 Centralen – Slussen – Saltsjöbaden 
Nattlinjerna 492, 496 och 497 övervägs alla vardagar kortas av och vända i Slussen och inte 
trafikera Centralen. Det beror på kapacitetbrist på Vasagatan och den kommande 
ombyggnation som snart ska påbörjas samt att dagens lösning med olika hållplatser i 
Slussen är otydligt för resenärerna.  
Om nattlinjerna kortas av till att starta i Slussen övervägs alla vardagar tre nya avgångar på 
linje 492 och två nya avgångar på linje 496. Tillsammans får linjerna minst 30-
minuterstrafik i båda riktningarna mellan Slussen och Orminge centrum. Alternativt 
övervägs alla vardagar tre nya avgångar på linje 492 och två nya avgångar på linje 496 från 
Centralen. Tillsammans får linjerna minst 30-minuterstrafik i båda riktningarna mellan 
Slussen och Orminge centrum. Det förutsätter att det är möjligt att tidsreglera vid Centralen 
på ett trafiksäkert sätt. 
Linje 496 övervägs även få avgången från Slussen ca kl. 00.50 indragen och ersätts av nya 
avgångar på linje 413 och 471. Det betyder en tydligare trafik för resenären då alla turer på 
linjen får samma linjesträckning. 
 

2.5.28 Österåker 
Linje 683 Åkersberga station – Kulla vägskäl  
Linjen övervägs snabbas upp och gå genare väg från Åkersberga. Ny linjesträckning föreslås 
bli Åkersberga-Åkers Runö-Svinninge-Kulla vägskäl. 
Från Åkersbergabussterminal- (V) Margretelundsvägen- (V) rondell till väg 276 till hållplats 
Runö gård därefter ordinarie körväg till Kulla vägskäl.  
Förslaget innebär att resande från Vaxholm/Svinninge får ca 5-7 minuter snabbare resa till 
Åkersberga station. Hållplats Bergavägen övervägs dras in och resande hänvisas 500 m till 
stationen. Hållplatserna Sörgårdsvägen, Norrgårdsvägen, Alceahuset, Storängsvägen samt 
Hackstavägen får bussbyte med hänvisning till linje 623. 
 
Linje 621 Norrtälje – Åkersberga station  
Ny tur övervägs ca kl. 15.15 från Norrtälje under normaltidtabellsperioden och ny tur ca kl. 
10.50 från Norrtälje under sommartidtabellsperioden. Förslaget är till grund för att få en 
ökad turtäthet i tidtabellen där det idag är ett glapp på ca 2 tim. för resande mot 
Bergshamra och Åkersberga. 
Anledningen till förslaget är en förbättring för boende i närförorterna som får ökade 
möjligheter till service-, arbets- och studieresor samt en generell efterfrågan om tätare 
trafik till/från Norrtäljes närförorter. 
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Remissynpunkter på 
trafikförändringsremissen T18, december 
2017-december 2018 

I detta dokument presenteras en sammanställning av de synpunkter som 
inkommit från remissinstanser avseende trafikförvaltningens förslag på 
trafikförändringar inför T18. Remissinstanser är länets kommuner samt de 
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med. 
Merparten av förslagen på trafikförändringar remitterades i februari 2017. Ett 
fåtal förslag remitterades i juni 2017. Syftet med remissen är att ge 
remissinstanserna möjlighet att redovisa sina synpunkter på och prioriteringar 
av föreslagna trafikförändringar.  

Utöver remissinstanserna har det inkommit synpunkter från ett flertal 
intresseorganisationer och privatpersoner på remissen. Endast synpunkter från 
remissinstanserna besvaras i detta dokument.  

Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport
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Om Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna 

I detta samråd, alltså remitterade trafikförändringar samt detta dokument, 
behandlas i första hand trafikförändringar på kort sikt, det vill säga inför 
nästkommande tidtabellskifte. Frågor av annan karaktär bör lyftas i något av 
våra mötesforum. Då ökar möjligheten till mer uttömmande svar och förbättrad 
diskussion om frågan.     

Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna 

Uppföljningsmöten – möten mellan kommun, trafikförvaltningen och/eller 
trafikutövare. Här avhandlas kortsiktiga frågeställningar, exempelvis tillfälliga 
omläggningar av trafiken eller flytt av hållplatser som inte är av strategisk vikt. 
Dessa möten hålls vanligtvis två gånger per år.  

Planeringsmöten – möten mellan kommun och trafikförvaltningen. 
Trafikverket och trafikutövare bjuds in att delta. Här avhandlas frågor som rör 
fysisk planering och är av strategisk vikt, exempelvis kollektivtrafikförsörjning 
av nya områden eller större omstruktureringar i gatunätet.  

Sektorsamråd – möten mellan kommuner och trafikförvaltningen som hålls 
sektorsvis, dels på tjänstemannanivå och dels på politisk nivå. Mötena hålls en 
gång om året eller vid behov. De har ofta ett specifikt tema, exempelvis 
revidering av Trafikförsörjningsprogrammet.  

Politiska samråd – möten mellan kommunpolitiker och representanter från 
landstingets Trafiknämnd. Tjänstemän deltar som föredragande. Här lyfts 
frågor av politisk karaktär. Dessa möten hålls normalt sett med 1-2 års 
mellanrum.   
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Generella frågor och svar 

Information om kommunala planer för bostadsbyggande 
Ett flertal kommuner informerar i sitt remissvar om kommunala planer för 
bostadsbyggande. De kommunala bostadsbyggnadsplanerna är centrala för 
trafikförvaltningen eftersom planering av trafik är avhängigt var folk bor och 
arbetar. Trafikförvaltningen vill därför tydliggöra att förvaltningen varje vår 
tillsammans med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, genom SCB, genomför 
insamling och analys av kommunala bebyggelseplaner för att säkerställa att 
utvecklingen av kollektivtrafiken går i linje med bebyggelseutvecklingen och 
tillkomsten av nya arbetsplatser. Trafikförvaltningen vill också understryka att 
kommunernas förståelse för och delaktighet i detta arbete genom inlämning av 
underlag är viktig.  
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dagsläget inte finns några större möjligheter att kostnadseffektivt väsentligt 
kunna utöka kollektivtrafikutbudet i Skarpäng.   

Resande med busslinje 605 upplever att hållplatsen för denna busslinje ligger 
avigt till med sin lokalisering vid cirkulationsplatsen vid Stora Marknadsvägen 
istället för vid målpunkten Täby centrum och kommunen har därför för avsikt 
att få denna hållplats flyttad till Täby centrums bussterminal. Denna förändring 
påverkar linjens tidtabell då busslinjen då måste in i terminalen samt 
cirkulationsplatsen och vända. 
Svar: Trafikförvaltningen noterar detta och föreslår att utformning av ny 
hållplats diskuteras med affärsförvaltare för framkomlighet på 
trafikförvaltningens trafikavdelning, samt med trafikutövaren. 

Upplands-Bro 

Busslinje 554 Råby–Kista centrum Vi är negativa till förslaget att dra om linje 
554 via Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Vi vill poängtera att 
huvuduppgiften för linje 554 är att tjäna som direktbuss till Kista. 
Svar: Denna förändring kommer inte att genomföras till tidtabellskifte 
december 2017. 

Vi har tidigare framfört att det har varit problem med passningen mellan buss 
och pendeltåg i Kungsängen, så att man har riskerat att missa tåget. Vi får 
fortfarande synpunkter på dessa passningsproblem. Det är viktigt att i 
kommande förändringar av trafiken lägga in tillräckliga kör- och bytestider, så 
att bytesproblem inte uppstår. 
Svar: Trafikförvaltningen delar kommunens synpunkt.  

Angående förslaget om att busslinje 559 alltid får Textilvägen som ändhållplats. 
Svar: Trafikförvaltningen noterar detta 

Att låta linje 559 trafikera sträckan Kungsängens station–Textilvägen med 
samtliga avgångar och ersätta nuvarande linje 558 till och från Textilvägen bör 
vara positivt för de boende i norra Brunna. Vi ser stora fördelar med att norra 
Brunna (Textilvägen) får tätare trafik hela dygnet och att linje 559 blir enklare 
att förstå än idag. 
Svar: Denna förändring kommer att genomföras till tidtabellskifte december 
2017. Förändringen syftar till att göra linjerna tydligare och för att få en 
högre turtäthet till boende i Brunna samt till Håtuna. 
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Angående bussförsörjning av Kungsängens IP 
Svar: Trafikförvaltningen noterar detta. 

Behov av ökad turtäthet på busslinje 556 
Svar: Möjligheterna till utökad trafik med linje 556 bedöms i dagsläget som 
små. Skälen till detta är bland annat att mycket få reser med de turer som 
finns idag samt att området som linjen betjänar har en låg befolkningstäthet 
och därigenom en relativt begränsad efterfrågan på resor. En faktor i 
sammanhanget är också att kommunen parallellt med linje 556 bedriver en 
separat skolbusstrafik som tillgodoser den kanske största resandepotentialen. 
Först om busslinje 556 kan få fler resenärer skapas förutsättningar för en viss 
trafikutökning. En förbättring för de boende i Ådö och Smidö kan emellertid 
komma att ske då området Tegelhagen bebyggs eftersom detta skapar 
förutsättningar för att dela linje 556 i två linjer, en till Ådö och en till Smidö 
(båda via Tegelhagen), något som skulle kunna förkorta restiderna till Ådö 
respektive Smidö. Bebyggelsen i Tegelhagen medför dock inte i sig att det blir 
mer trafik bortom Tegelhagen mot Ådö och Smidö.   

Upplands Väsby 

Utifrån förslaget framgår att det avgår fyra tåg från Märsta och två tåg från 
Uppsala som kompletteras med två tåg från Upplands Väsby i timmen under 
högtrafik. Detta medför att Rotebro station enbart kommer att få 15-
minuterstrafik i högtrafik. Enligt det förslag som presenterades i rapporten 
Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 
framgick att Rotebro station skulle ges 8 tåg i timmen medan Upplands Väsby 
skulle ges 12 tåg i timmen. Upplands Väsby ställer sig enbart positiv till skip-
stop under förutsättningen att trafikeringen blir enligt det förslag som tidigare 
presenterats.  
Svar: Under planeringen av T18 för pendeltågen förändrades förutsättningar 
i ett sent skede efter en provkörning i Citybanan. Tidtabellens robusthet är 
prioriterad, dvs maximera punktlighet. Trafikförvaltningen valde att  ansöka 
om 16 tåg/tim i T18 för att få en robust tidtabell. Den verkliga kapaciteten i 
Citybanan i kombination med begränsningar i vändstationer påverkade då 
lösningen i övriga systemet, och antalet avgångar till stationerna md stopptåg 
behövde minskas. Utifrån våra resanderäkningar  finns det inte heller inte 
resandeunderlag 2018 för att ansöka om maxtrafiken som redovisas i 
remissen 2015. Redan 2018 behöver resenärerna  fördelas bättre mellan olika 
avgångar för att öka punktligheten i tidtabellen. Snabbpendeltågen är ett 
verktyg att få en bättre fördelning av resenärerna. Citybanan ger möjlighet 
till mer avancerade trafikupplägg, vilket bör prövas.  Pendeltågstrafiken 2018 
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Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning 
2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av riktlinjer för bostadsförsörjning 
i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Det råder fortfarande bostadsbrist i kommunen, både i de centrala delarna och i 
övriga delar. Samtidigt är planberedskapen i kommunen på en historiskt hög 
nivå. Utmaningen för Upplands-Bro, liksom för hela länet, är inte att det inte 
byggs några bostäder, utan att det inte byggs prisrimliga bostäder som är 
tillgängliga för fler. Signalerna från statligt och regionalt håll är samtidigt att 
bostadsförsörjningen för utsatta grupper är ett kommunalt ansvar. Det ställer 
krav på en fortsatt medveten bostadspolitik från kommunens sida.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018. 

 Rapport – Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-
Bro kommun, den 3 april 2018. 

 Riktlinjer för bostadsförsörjning, kommunfullmäktige 13 september 
2018 § 114 

Ärendet 

Alla kommuner är skyldiga enligt bostadsförsörjningslagen att ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun den 13 september 2017. 
Riktlinjerna ska följas upp en gång per år, i samband med att kommunen svarar 
på Boverkets stora bostadsmarknadsenkät. Uppföljningen ska ge en bild av 
bostadsmarknadsläget i kommunen, och av om kommunen följer riktlinjerna 
och har genomfört aktiviteterna som riktlinjerna pekar ut. 
Det är första gången som Upplands-Bro har antagit formella riktlinjer för 
bostadsförsörjning enligt den ändrade lagstiftningen. Både riktlinjerna och 
uppföljningen bör därför ses som en pilot, med utrymme för förbättringar av 
både styrdokument och arbetssätt. 
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Bostadsmarknaden i Upplands-Bro kommun 
Det råder fortfarande bostadsbrist i kommunen och i länet som helhet. Det har 
byggts en del i kommunen de senaste åren, både av allmännyttan och av privata 
exploatörer, men det kommer ta tid innan det märks på bostadsmarknaden. Det 
är brist på bostäder i alla storlekar, men störst brist är det på små lägenheter 
(ettor och små tvåor) och på riktigt stora lägenheter (5 rok och större). 

Samtidigt är planberedskapen i kommunen på en historiskt hög nivå i och med 
antagandet av detaljplanerna för Trädgårdsstaden i Bro och Tegelhagen. 
Intresset för att bygga i kommunen är i dagsläget stort. 

Det byggs mycket, men bostäderna är inte tillgängliga för alla 
Utmaningen för Upplands-Bro, liksom för hela länet, är inte att det inte byggs 
några bostäder, utan att det inte byggs prisrimliga bostäder som är tillgängliga 
för fler. Priser och hyror för nyproduktion ligger på en nivå som många inte har 
råd med. Signalerna från statligt och regionalt håll är samtidigt att 
bostadsförsörjningen för utsatta grupper på bostadsmarknaden är ett 
kommunalt ansvar. Det ställer krav på en fortsatt medveten bostadspolitik från 
kommunens sida. 

Barnperspektiv 
Barn behöver ett stabilt boende för att må bra och få en trygg uppväxt. I takt 
med att bostadsbristen har ökat har barnfamiljer blivit en alltmer utsatt grupp 
på bostadsmarknaden, och hemlösheten bland barnfamiljer har ökat. Rädda 
Barnen skriver i sin rapport ”En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i 
bostadskrisens skugga”1 om orsakerna till hemlöshet i familjer och 
konsekvenserna för barnen och föräldrarna. Högre krav på hyresgäster, större 
konkurrens på bostadsmarknaden och den allmänna bostadsbristen har alla 
bidragit till en ökad andel hemlösa barnfamiljer. Rapporten visar också att 
barnrättsperspektivet ofta saknas när bostadslösa barnfamiljer kommer i 
kontakt med kommunerna angående bostadsfrågan. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att Upplands-Bro arbetar systematiskt och 
uthålligt med barnperspektivet i bostadsförsörjningsfrågor. Några av 
riktlinjerna och aktiviteterna i riktlinjerna för bostadsförsörjning har direkt 
bäring på situationen för bostadslösa barnfamiljer.2 Att kommunen antagit 
riktlinjerna och följer upp dem regelbundet är därför positivt ur ett 
barnperspektiv, även om mycket arbete återstår. 

                                                 
1 Rädda Barnen (2017): En plats att kalla hemma. Barnfamiljer i bostadskrisens skugga. På 
internet: https://www.raddabarnen.se/Documents/PDF/rb-rapport_enplatsattkallahemma.pdf, 
hämtat 2018-03-04.  
2 Exempel: Riktlinjen ” Bolaget [Upplands-Brohus] ska arbeta utifrån ett barnperspektiv och 
aktivt verka för att barnfamiljer inte ska vräkas eller hamna i en sådan situation att en sådan 
åtgärd blir aktuell.” och aktiviteten ”Redovisa hur kommunen arbetar för att motverka 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, samt utreda behovet av en handlingsplan 
för arbetet.”.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Susanna Evert 

 Samhällsplanerare 

Bilagor 
1. Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro 

kommun, den 3 april 2018. 
2. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun 
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Bostadsläget i Upplands-Bro kommun 2017 
Uppföljning av Upplands-Bro kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 
 

Bostadsmarknadsläget i kommunen 

Fortfarande stor bostadsbrist 
Det råder fortfarande bostadsbrist i kommunen och i länet som helhet. Det har 
byggts en del i kommunen de senaste åren, både av allmännyttan och privata 
exploatörer, men det kommer ta tid innan det märks på bostadsmarknaden. Det 
är brist på bostäder i alla storlekar, men störst brist är det på små lägenheter 
(ettor och små tvåor) och på riktigt stora lägenheter (5 rok och större).  

Planberedskapen och bostadsbyggandet är fortsatt högt 
Detaljplanen för etapp 1 (cirka 800 bostäder) av Trädgårdsstaden i Bro vann 
laga kraft i november 2017, och detaljplanen för Tegelhagen (cirka 1500 
bostäder) vann laga kraft i mars 2018. Samrådet för förslaget till detaljplan för 
Rankhus etapp 1 (cirka 2900 bostäder) har nyligen avslutats. Ett stort antal 
mindre planer är också antagna eller under framtagande. Det innebär att 
planberedskapen i kommunen är på en historiskt hög nivå. Det finns också i 
dagsläget ett stort intresse för att bygga i Upplands-Bro. Vi bedömer att 
möjligheten för oss att nå upp till RUFS-målet om 300 tillkomna bostäder per 
år, och kommunens egen ambition om 400 färdigställda bostäder per år, är god.  

Ansvaret för bostadsförsörjningen fortsätter att ligga på kommunerna 
Bostadsmarknaden har under de senaste decennierna gått mot att ett allt större 
ekonomiskt ansvar läggs på den enskilde individen. Dagens brist på prisrimliga 
hyresbostäder, höga krav på hyresgäster för att beviljas kontrakt i kombination 
med ökade krav på låntagare vid bostadsköp gör det särskilt svårt för personer 
som saknar eget kapital eller fast anställning att få bostad. Hemlöshet är inte 
längre något som endast drabbar människor med social problematik, utan beror 
allt oftare på att man helt enkelt inte har möjlighet att skaffa bostad.  

Regeringen och Länsstyrelsen har i flera år signalerat att ansvaret för 
bostadsförsörjningen för grupper som har svårt att skaffa sig bostad i första 
hand ligger på kommunerna. Detta syns bland annat i ändringen av 
bostadsförsörjningslagen 2014, och i Boverkets riktade insatser för att stötta 
kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Just nu pågår flera 
statliga utredningar om till exempel finansiering av bostäder och kommunal 
planering. Om utredningarna leder till en ökad politisk vilja att ta ett större 
statligt och regionalt ansvar för bostadsförsörjningen återstår att se.  

Översyn av riktlinjerna under 2019 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning togs fram i en snabb process. Att det gick så 
fort berodde på att kommunen måste leva upp till kraven i 
bostadsförsörjningslagen, och att riktlinjerna behövde vara antagna för att 
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kommunen skulle kunna söka bidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket 
under hösten 2017.  

Med anledning av detta är det viktigt att, precis som riktlinjerna anger, 
genomföra en översyn av riktlinjerna för bostadsförsörjning i början av 2019. I 
den processen ska medborgarna involveras på ett meningsfullt sätt.  

 

Indikatorerna i tabellen är hämtade från kommunens svar på Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2017 och 2018. 

Indikatorer 2017 2018 

Hur bedömer ni för närvarande kommunens 
bostadsmarknadsläge? 

Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder 

Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se ut om 
tre år? 

Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder 

Vilka typer och storlekar av bostäder 
behöver tillkomma under de närmaste tre 
åren? 

Små lägenheter 
(ettor) och riktigt 
stora lägenheter 
(fem rok eller större).  

Små lägenheter 
(ettor) och riktigt 
stora lägenheter 
(fem rok eller större).  

Vilka är de tre främsta faktorerna som för 
närvarande begränsar bostadsbyggandet i 
kommunen? (2018) 

1. Svårigheter för privatpersoner att få 
lån/hårda lånevillkor. 
2. Höga produktionskostnader. 
3. Svag infrastruktur/osäkerhet kring 
framtida Infrastruktursatsningar. 

Hur bedömer ni läget på bostadsmarknaden 
för… 

  

…ungdomar? Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder 

…studenter? Balans (ingen 
efterfrågan på just 
studentbostäder) 

Balans (ingen 
efterfrågan på just 
studentbostäder) 

…nyanlända? Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder 

Hur bedömer ni för närvarande utbudet av 
särskilt boende för äldre? 

Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder 
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Hur är utbudet i kommunen av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning som 
behöver särskilt boende? 

Underskott på 
bostäder 

Underskott på 
bostäder1 

 

Nyckeltalen är hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas. 

Nyckeltal 2016 2017  

Antal färdigställda bostäder 243 (mål i rufs: 300) 782 (prel. siffra)  

- varav hyresrätter 133 *  

- varav flerbostadshus 133 643 (prel. siffra)   

- varav småhus 110 139 (prel. siffra)  

Påbörjade bostäder (enligt bygglovsstatistik) 657 219  

Befolkningsutveckling från föregående år + 966 personer  + 859 personer  

*Det finns ännu inget utfall för 2017. 

 

Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning i  
Upplands-Bro kommun 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun uttrycker en 
mängd viljeinriktningar och arbetssätt för att uppnå målen. Varje avsnitt 
innehåller en kort uppföljning av riktlinjerna och en genomgång av 
aktiviteterna som är kopplade till målområdet. 

 

= Aktiviteten är genomförd 

 

= Aktiviteten är påbörjad eller kommer att påbörjas den närmaste tiden 

 

= Aktiviteten är inte påbörjad eller inplanerad. 

 
  

                                                 

1 I Bostadsmarknadsenkäten 2018 är frågan uppdelad på gruppbostäder, servicebostäder och 
andra särskilt anpassade boendeformer. Kommunen har svarat att det är underskott på 
gruppbostäder och servicebostäder, men balans på bostadsmarknaden när det gäller särskilt 
anpassade beoendeformer. 
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En kommun som växer 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Upplands-Bro tar tydligare ställning i strategiska frågor 
Arbetet med att förankra och utveckla arbetet med lokal- och boendeplanering 
fortsätter. Lokalresursplanen och planprioriteringen uppdateras två gånger per 
år i ett kontorsövergripande samarbete, och riktlinjer för bostadsförsörjning 
antogs av Kommunfullmäktige den 13 september 2017.  En markstrategi håller 
på att tas fram. Kommunen får allt fler strategiska styrdokument på plats, vilket 
är positivt för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. 

Flerbostadshus dominerar i nybyggnationen 
De bostäder som färdigställs i kommunen är för tillfället både hyresrätter och 
bostadsrätter i en relativt jämn fördelning. 2016 nådde kommunen inte upp till 
RUFS-målet om 300 färdigställda bostäder. Enligt preliminära siffror för 2017 
kommer däremot mer än 700 bostäder färdigställas. Även kommande år ser det 
ut som om vi kommer att nå ambitionen som uttrycks i riktlinjerna om 400 
färdigställda bostäder per år. Det är dock naturligt att bostadssiffrorna varierar 
stort mellan åren, både när det gäller påbörjade och färdigställda bostäder. 

I dagsläget är lite mer än hälften av det totala beståndet bostäder i kommunen 
flerbostadshus. I nybyggnationen är det just nu stor övervikt på flerbostadshus. 

 

 

RIKTLINJER 
• Kommunens planprioritering, lokalresursplan och riktlinjer för 
bostadsförsörjning är utöver översiktsplanen de huvudsakliga 
styrdokumenten för kommunens planering av bostäder. 
Arbetet med bostadsförsörjning och lokalresursplanering ska 
utvecklas, och styrdokumenten göras mer kända i den 
kommunala organisationen.  
• Utbyggnaden av nya bostäder ska, utöver de tre större nya 
bostadsområdena, främst ske genom förtätning av befintliga 
tätorter och genom tätortsutvidgning.  
• Kommunen ska eftersträva en blandning av bostadstyper 
och upplåtelseformer för att uppnå en allsidigt sammansatt 
social struktur.  
• Kommunen ska föra en aktiv markpolitik genom att 
möjliggöra strategiska markförvärv på kort och lång sikt.  
• Kommunen ska prioritera att färdigställa påbörjade planer 
framför att starta nya större planprojekt.  
• Kommunens ambition är att under perioden 2017–2022 
komma upp i en produktionstakt på cirka 400 färdigställda 
lägenheter per år.  
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Aktiviteter Uppföljning   

Gör riktlinjerna för bostadsförsörjning, 
planprioriteringen och lokalresursplanen kända 
i den kommunala organisationen genom att 
kommunicera och tillgängliggöra dem digitalt.  
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret) 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning och den 
senast antagna versionen av 
lokalresursplanen finns publicerad på 
kommunens webbplats. 
Förankringsarbetet av riktlinjerna sker 
löpande genom information och 
uppföljning. Det återstår att samla de 
viktigaste styrdokumenten för 
Samhällsbyggnad på en lättillgänglig plats 
som alla berörda känner till.  

 

Ta fram ett förslag till markstrategi.  
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret) 

Ett förslag till markstrategi har remitterats 
till alla nämnder för synpunkter. 

 

 

En grön kommun i utveckling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förtätning är bra, men ska ske på rätt sätt 
Riktlinjen att kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät exploatering i 
väl kollektivtrafikförsörjda lägen, eller områden som har förutsättning att bli 
det, går väl i linje med förslaget till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050). Viljan att bygga tätt måste dock alltid 
vägas mot kvaliteten på bostadsområden och att de boende ska trivas och må 
bra. De fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen kommer att ta 
ett samlat grepp om hur förtätning bör göras i tätorterna för att resultatet ska bli 
hållbart, inte minst ur ett socialt perspektiv. 

En utmaning att uppnå balans mellan utveckling och bevarande på landsbygden 
En utmaning för Upplands-Bro kommun, liksom för andra kommuner med en 
levande landsbygd, är att balansera viljan att bygga fler bostäder på 
landsbygden med kommunens utpekade viljeinriktning att låta landsbygden 

RIKTLINJER 
• Kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät 
exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen, eller i områden 
som har förutsättningar att bli väl kollektivtrafikförsörjda lägen. 

• Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras 
till utpekade landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk 
och bebyggelseutvecklingsområden. 

• I planeringen av nya bostäder ska kommunen sträva efter att 
de boende ska ha tillgång till parkmark och närnatur. 
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vara just landsbygd. Det är en principiell frågeställning som kan komma att 
behöva diskuteras och utredas vidare.  

Vi utvecklar vårt strategiska arbete med parkmark och närnatur 
Det kommande utvecklingsprogrammet för Gröna Dalen är ett steg på vägen 
mot en sammanhållen planerings- och byggprocess där natur- och 
rekreationsområden kan kombineras med till exempel dagvattenhantering. 
Samhällsbyggnadskontoret har också inlett en kartläggning av 
ekosystemtjänster i kommunen för att säkra viktiga resurser i pågående och 
kommande exploateringar. Båda dessa insatser är viktiga för att bevara och 
utveckla parkerna och den bostadsnära naturen i kommunen.  

 
Aktiviteter Uppföljning   

Följa upp hur väl detaljplaner som antagits 
under året stämmer överens med 
översiktsplanen och riktlinjerna för 
bostadsförsörjning. 
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret) 

Följande detaljplaner som innehåller 
bostäder har antagits under 2017: 

• Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 

• Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. 
(Ringvägen) del 2 

• Äldreboende vid Lillsjö badväg 
(Kungsängens-Tibble 1:3) 

Samtliga antagna planer ligger i väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen med goda 
förutsättningar att ge tillgång till parkmark 
och närnatur. Planerna följer i stort sett 
översiktsplanens inriktning, även om den 
totala volymen av Trädgårdsstadens alla 
etapper troligtvis kommer att överstiga 
Översiktsplanens inriktning om 800-900 
bostäder. 
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En kommun för alla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större brist på ”vanliga” bostäder än på specialbostäder 
Kommunen klarar i dagsläget att ordna bostad åt de personer som har rätt till 
stöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Det kontorsövergripande arbetet med 
boendeplanering och kartläggning av behov har också fortsatt att utvecklas och 
förbättras det senaste året, till exempel genom lokalresursgruppens arbete och 
genom att Samhällsbyggnadskontoret bjuder in andra förvaltningar till att delta 
i plan- och genomförandeprojekt i tidigt skede.   

Den stora svårigheten är snarare att möjliggöra för människor som bor i 
boenden med särskild service enligt LSS att gå vidare till ett mer självständigt 
boende när den generella bostadsbristen är stor. Det kan leda till att människor 
blir fastlåsta i en viss boendeform i onödan, och förhindra att specialbostäder 
frigörs för andra som verkligen behöver det.  

En fortsatt utmaning är också att kunna erbjuda lokaler för skolor när 
kommunen förtätas och inflyttningen är fortsatt stor.  

Viktigt att utveckla vårt arbete med social hållbarhet 
Att skapa bostadsområden där människor trivs och vill vara handlar egentligen 
inte främst om nybyggnation. Det är minst lika viktigt att fortsätta utveckla det 
bostadsbestånd som redan finns. Därför är det viktigt att vi fortsätter att 
utveckla kommunen som plats, både i tätorten och på landsbygden. I arbetet 
med de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna kommer vi därför att titta 
särskilt på vad som behövs för att öka den sociala hållbarheten och utveckla 
barnperspektivet i planeringen. 

RIKTLINJER 
• Vid planering av nya bostadsområden ska det också finnas 
planberedskap för kommunal service i form av förskola, skola, 
äldreboenden, LSS-boenden och ytor och anläggningar för 
kultur- och fritidsverksamhet. 

• Kommunen ska använda sig av möjligheten att i 
markanvisnings- och exploateringsavtal för bostäder inkludera 
avtalspunkter om tilldelning av lägenheter för bostadssociala 
behov. 

• Alla förvaltningar ska involveras på ett tidigt stadium i 
planprocessen, för att öka möjligheterna att tillgodose alla 
gruppers behov. 

• Tillfälliga bostäder (modulbostäder) för nyanlända bör 
placeras på platser med befintliga bostäder, goda 
kommunikationer och möjlighet till ett socialt sammanhang. 
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Upplands-Bro kommun en av de kommuner som tagit sitt ansvar och följt 
bosättningslagen 
Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning stadgar att 
kommunen är skyldig att ta emot nyanlända personer som regeringen anvisar för 
bosättning. Upplands-Bro har erbjudit alla anvisade personer ett boende under 
2017. 

 

Aktiviteter Uppföljning   

Utreda möjligheten att skapa en starkare 
boendekedja för personer som idag bor på 
boenden med särskild service enligt LSS, men 
som till exempel önskar gå över från 
gruppbostad till servicebostad. Det ska bli 
möjligt för fler att göra bostadskarriär i 
Upplands-Bro. (Ansvarig: Socialkontoret) 

Socialkontoret arbetar aktivt i nära 
samverkan mellan biståndsenhet och 
utförare för att den som vill och kan byta 
boendeform ska få göra det. Till exempel 
har vi öppnat en ny gruppbostad i år, och 
omstrukturerat befintliga verksamheter för 
att öka möjligheterna. 

 

Utreda behovet av fler sociala kontrakt och hur 
dessa skulle kunna skapas.  
(Ansvarig: Socialkontoret) 

Just nu genomför Socialkontoret en 
utredning om behovet av sociala bostäder 
och samarbetet med Upplands-Brohus.   

 

Ta fram ett förslag till mall för en social 
konsekvensanalys som bland annat innehåller 
ett barnperspektiv. Mallen ska användas i 
detaljplaneringen.  
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret) 

Aktiviteten har inte påbörjats.  

Utveckla en rutin för när och hur kommunen 
lyfter frågan om tilldelning av lägenheter för 
särskilda behov i exploateringsprojekt med 
privata byggherrar.  
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret) 

Planchefen och exploateringschefen 
träffar berörda på Socialkontoret 
regelbundet för att inventera vilka behov 
som finns och hur de kan tas vidare i olika 
projekt. Lokalresursgruppen är också ett 
forum för dessa diskussioner. 

 

Redovisa hur kommunen arbetar för att 
motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden, samt utreda behovet av 
en handlingsplan för arbetet.  
(Ansvarig: Socialkontoret) 

Aktiviteten har inte påbörjats, men 
kommer att fördelas och påbörjas innan 
sommaren 2018. 

 

 

Kommunala bolag 
Upplands-Brohus AB ska under mandatperioden vara en aktiv part när det 
gäller byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler. Vårt mål är att 
bolaget ska påbörja nybyggnationen av 300 bostäder fram till 2019. Upplands-
Bro kommunfastigheter AB, som har till uppgift att uppföra och förvalta 
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kommunala lokaler, såsom skolor och förskolor, ska aktivt delta i det 
trygghetsskapande arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltalen är en bedömning baserad på Upplands-Brohus svar på Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2016-2018. 

Nyckeltal 2016 2017 

Antal påbörjade bostäder, allmännyttan 142 12* 

Senast genomförda tillgänglighetsinventering: 2010 2010 

*Parkvägen LSS-boende och Norrgårdens äldreboende 

Tillgänglighetsarbetet förbättras 
Riktlinjen om att utformningen av utemiljön i bostadsområden ska eftersträva 
samma tillgänglighetsstandard som på allmänna platser har arbetats in i 
bolagets nyproduktionsprocess. Projektledarna för nybyggnadsprojekten 
ansvarar för att bevaka tillgänglighetsperspektivet inom ramen för varje 
projekt. 

Upplands-Brohus är i en expansiv fas 
Upplands-Brohus påbörjade nybyggnation av 142 lägenheter (netto efter 
rivning) på Målarvägen/Bagarvägen under 2017. Bostäderna är i princip 
färdiga men ännu inte inflyttningsklara på grund av en juridisk process med 
byggherren. Ytterligare cirka 300 bostäder är planerade på Ringvägen och i 
Trädgårdsstaden. Bolaget arbetar också med upprustning och renovering av 
den del av beståndet som är byggda på 1960- och 70-talet. 

 

RIKTLINJER 
• I utformningen av utemiljön i bostadsområden ska Upplands-
Brohus eftersträva den tillgänglighetsstandard som tillämpas 
på allmänna platser.  

• Bolaget ska arbeta utifrån ett barnperspektiv och aktivt verka 
för att barnfamiljer inte ska vräkas eller hamna i en sådan 
situation att en sådan åtgärd blir aktuell.  

• Under perioden 2017–2019 ska Upplands-Brohus AB 
påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter. 
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Ägardirektiven är ett verktyg i bostadsförsörjningen 
Upplands-Bro har en allmännytta med ett relativt stort bostadsbestånd i 
förhållande till det totala beståndet. Det är positivt ur 
bostadsförsörjningssynpunkt eftersom det gör att kommunen har möjlighet att 
föra en aktiv bostadspolitik genom ägardirektiven. Det har kommunen gjort 
genom att till exempel skriva in i ägardirektiven att Upplands-Brohus ska 
påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter 2017-2019, och att bolaget ska 
medverka till att ta fram bostäder till nyanlända. Ägardirektiven ses över varje 
år i samband med budgetprocessen, och bostadsmarknadsanalysen kan 
användas som ett underlag i det arbetet.  

Aktiviteter Uppföljning  

Ta fram en plan för behovet av mark för 
bolagets framtida bostadsproduktion.  
(Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret 
tillsammans med Upplands-Brohus) 

Aktiviteten har inte påbörjats. 
Samhällsbyggnadskontoret inväntar 
den nya VD:n som kommer vara en 
nyckelperson i arbetet med planen. 

 

Se över möjligheten att tillgängliggöra 
informationen om det tillgänglighetsanpassade 
utbudet för bostadssökande. 
(Ansvarig: Upplands-Brohus) 

Aktiviteten har arbetats in i bolagets 
affärsplan. 

 

 

Se över avtalet med Upplands-Brohus om hur 
stor del av bolagets bestånd som ska ställas 
till kommunens förfogande för personer som 
av sociala eller ekonomiska skäl inte kan få 
bostad på egen hand. 
(Ansvarig: Socialkontoret) 

Just nu genomför Socialkontoret en 
utredning om behovet av sociala 
bostäder och samarbetet med 
Upplands-Brohus.  
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun består av två delar: 

1. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. Målen talar om vad kommunen vill 
uppnå på längre sikt. Riktlinjerna ger uttryck för förhållningssätt som den kommunala 
organisationen ska ha för att bidra till att målen uppfylls. Aktiviteterna som är 
kopplade till målen ska genomföras till dess att nya riktlinjer för bostadsförsörjning tas 
fram hösten 2019. 

2. Bostadsmarknadsanalys. Analysen ger en bild av läget på bostadsmarknaden i 
Upplands-Bro, och av hur behovet av bostäder ser ut i framtiden. 
Bostadsmarknadsanalysen ligger till grund för valet av riktlinjer. 

1.2 Varför riktlinjer för bostadsförsörjning? 
Alla kommuner är skyldiga enligt bostadsförsörjningslagen att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska beslutas av kommunfullmäktige och uppdateras minst en 
gång varje mandatperiod. Syftet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning är att 
kommunerna ska analysera sina behov på bostadsområdet och vidta åtgärder som främjar en 
hållbar bostadsförsörjning för invånarna.  

Kommunens arbete med bostadsförsörjningen är större än att bara ta fram riktlinjer. Men 
arbetet med att ta fram riktlinjer kan hjälpa oss att utveckla vårt arbete med 
bostadsförsörjningen. 

1.3 Så här tog vi fram riktlinjerna 
Riktlinjerna har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret. Politisk styrgrupp har varit den 
politiska ledningsgruppen med representanter från majoritetspartierna. Referensgrupp i arbetet 
har varit personer från olika verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret samt 
representanter från Socialkontoret.  

Riktlinjerna har gått ut på remiss till samtliga kontor (internremiss), till Upplands-Brohus, till 
Länsstyrelsen i Stockholm och till våra grannkommuner. Vi har också haft kontakt med 
Länsstyrelsen tidigt i processen för att få vägledning i arbetet med riktlinjerna.  
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2 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål för mandatperioden 2014-
2018. De som främst rör bostadsförsörjningen är: 

• En kommun som växer 

• En kommun för alla 

• En grön kommun i utveckling 

Mål: En kommun som växer 
Fler ska kunna finna ett hem i Upplands-Bro. Vi vill få fart på de byggplaner som ligger och 
ta fram nya. Byggandet ska ske med varierade upplåtelseformer men värna hyresrätten – inga 
utförsäljningar av Upplands-Brohus bostäder, och minst 30 procent hyresrätter i totala 
andelen nybyggnationer. Lägen med närhet till service och pendeltåg eller busstrafik 
prioriteras.1 

Riktlinjer för att nå målet: 
• Kommunens planprioritering, lokalresursplan och riktlinjer för bostadsförsörjning är 

utöver översiktsplanen de huvudsakliga styrdokumenten för kommunens planering av 
bostäder. Arbetet med bostadsförsörjning och lokalresursplanering ska utvecklas, och 
styrdokumenten göras mer kända i den kommunala organisationen.  

• Utbyggnaden av nya bostäder ska, utöver de tre större nya bostadsområdena, främst 
ske genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning. 

• Kommunen ska eftersträva en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer för att 
uppnå en allsidigt sammansatt social struktur.  

• Kommunen ska föra en aktiv markpolitik genom att möjliggöra strategiska 
markförvärv på kort och lång sikt.  

• Kommunen ska prioritera att färdigställa påbörjade planer framför att starta nya större 
planprojekt.  

• Kommunens ambition är att under perioden 2017-2022 komma upp i en 
produktionstakt på cirka 400 färdigställda lägenheter per år. 

 

Aktiviteter kopplade till målet: 
• Gör riktlinjerna för bostadsförsörjning, planprioriteringen och lokalresursplanen kända 

i den kommunala organisationen genom att kommunicera och tillgängliggöra dem 
digitalt. 
Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret. 

• Ta fram ett förslag till markstrategi. 
Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret. 
 

                                                 

1 Ur majoritetens politiska plattform 2016-2018 
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Mål: En grön kommun i utveckling 
Vi ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och öka dialogen med medborgarna i 
kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och 
ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till år 
2020. Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och 
folkhälsa hör tätt ihop.2 

Riktlinjer för att nå målet: 
• Kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät exploatering i väl 

kollektivtrafikförsörjda lägen, eller i områden som har förutsättningar att bli väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen.   

• Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras till utpekade 
landsbygdskärnor, bebyggelseutvecklingsstråk och bebyggelseutvecklingsområden.  

• I planeringen av nya bostäder ska kommunen sträva efter att de boende ska ha tillgång 
till parkmark och närnatur. 

Aktiviteter kopplade till målet: 
• Följa upp hur väl antagna detaljplaner stämmer överens med översiktsplanen och 

riktlinjerna för bostadsförsörjning. Detta görs i samband med att riktlinjerna följs upp. 
Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret 

Mål: En kommun för alla 
Vi ska öka medborgarnas inflytande genom ambitiösa medborgardialoger och ge Upplands-
Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och 
mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Stärka medborgardialogen i 
samband med större beslut bl. a genom inkluderande rådslag, aktivt involvera berörda, projekt 
med skolor, föreningsliv, näringsliv. 

Vi ska arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare 
miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.  

Riktlinjer för att nå målet: 
• Vid planering av nya bostadsområden ska det också finnas planberedskap för 

kommunal service i form av förskola, skola, äldreboenden, LSS-boenden och ytor och 
anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet.  

• Kommunen ska använda sig av möjligheten att i markanvisnings- och 
exploateringsavtal för bostäder inkludera avtalspunkter om tilldelning av lägenheter 
för bostadssociala behov. 

• Alla förvaltningar ska involveras på ett tidigt stadium i planprocessen, för att öka 
möjligheterna att tillgodose alla gruppers behov. 

• Tillfälliga bostäder (modulbostäder) för nyanlända bör placeras på platser med 
befintliga bostäder, goda kommunikationer och möjlighet till ett socialt sammanhang.   

                                                 

2 Ur majoritetens politiska plattform 2016-2018 



Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Upplands-Bro kommun 

 

 

7 
 

  

• Vid planering av offentliga miljöer ska kommunens regler om konstnärlig 
utsmyckning beaktas. Konstnärlig gestaltning ska också tas upp vid förhandling med 
exploatörerna om byggnation av bostäder i kommande exploateringsområden. 

 
Aktiviteter kopplade till målet: 

• Utreda möjligheten att skapa en starkare boendekedja för personer som idag bor på 
LSS-boenden, men som önskar gå över till exempelvis servicebostad. Det ska bli 
möjligt för fler att göra bostadskarriär i Upplands-Bro. 
Ansvarig för genomförandet. Socialkontoret 
 

• Utreda behovet av fler sociala kontrakt och hur dessa skulle kunna skapas.  
Ansvarig för genomförandet: Socialkontoret 
 

• Ta fram ett förslag till mall för en social konsekvensanalys som bland annat innehåller 
ett barnperspektiv. Mallen ska användas i detaljplaneringen. 
Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret som också ansvarar för att 
förankra mallen hos övriga kontor. 

• Utveckla en rutin för när och hur kommunen lyfter frågan om tilldelning av lägenheter 
för särskilda behov i exploateringsprojekt med privata byggherrar.  
Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret, som också ansvarar för att 
förankra rutinen hos Socialkontoret. 

• Redovisa hur kommunen arbetar för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden, samt utreda behovet av en handlingsplan för arbetet.  
Ansvarig för genomförandet: Socialkontoret 
 

 

I kommunens ägardirektiv för AB Upplands-Brohus finns också ett mål för det kommunala 
bostadsbolaget: 

Kommunala bolag 
Upplands-Brohus AB ska under mandatperioden vara en aktiv part när det gäller byggandet 
av nya bostäder och verksamhetslokaler. Vårt mål är att bolaget ska påbörja nybyggnationen 
av 300 bostäder fram till 2019. Upplands-Bro kommunfastigheter AB, som har till uppgift att 
uppföra och förvalta kommunala lokaler, såsom skolor och förskolor, ska aktivt delta i det 
trygghetsskapande arbetet. 

Riktlinjer för att nå målet: 
• I utformningen av utemiljön i bostadsområden ska Upplands-Brohus eftersträva den 

tillgänglighetsstandard som tillämpas på allmänna platser.  

• Bolaget ska arbeta utifrån ett barnperspektiv och aktivt verka för att barnfamiljer inte 
ska vräkas eller hamna i en sådan situation att en sådan åtgärd blir aktuell. 

• Under perioden 2017-2019 ska Upplands-Brohus AB påbörja nybyggnation av minst 300 
lägenheter. 
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Aktiviteter kopplade till målet: 
• Ta fram en plan för behovet av mark för bolagets framtida bostadsproduktion.  

Ansvarig för genomförandet: Samhällsbyggnadskontoret är sammankallande, 
Upplands-Brohus ska delta. 
 

• Se över möjligheten att tillgängliggöra informationen om det tillgänglighetsanpassade 
utbudet för bostadssökande. 
Ansvarig för genomförandet: Upplands-Brohus. 
 

• Se över avtalet med Upplands-Brohus om hur stor del av bolagets bestånd som ska 
ställas till kommunens förfogande för personer som av sociala eller ekonomiska skäl 
inte kan få bostad på egen hand. 
Ansvarig för genomförandet: Socialkontoret 
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3 Uppföljning av målen och riktlinjerna för 
bostadsförsörjning 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är de första som tas fram i Upplands-Bro kommun efter 
ändringarna i bostadsförsörjningslagen. Dessa principer ska gälla för uppföljningen av 
riktlinjerna: 

• Riktlinjerna ska utvärderas och uppdateras om två år, på våren 2019. 

• Utöver detta ska riktlinjerna följas upp årligen i samband med att kommunen svarar på 
Boverkets bostadsmarknadsenkät (januari-mars). Uppföljningen ska återrapporteras 
till Kommunstyrelsen tillsammans med kommunens svar på bostadsmarknadsenkäten. 
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Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i 
Upplands-Bro kommun 
Del 2: Bostadsmarknadsanalys 
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1 Vad styr kommunernas arbete med 
bostadsförsörjning? 

1.1 Kommunens ansvar enligt lagstiftningen 
Det finns flera lagar som styr kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och 
bostadsbyggande. Lagarna som presenteras i det här avsnittet ger ramverket för kommunens 
roll i planeringen och byggandet av bostäder, och fastställer kommunernas skyldigheter att 
ordna bostäder till personer som kommunen har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för. 

1.1.1 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ansvarar kommunen för att planera 
för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Enligt samma lag ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje 
mandatperiod. Riktlinjerna måste innehålla: 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan 
på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

1.1.2 Plan- och bygglagen (PBL) 
Plan- och bygglagen reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten och allt 
byggande. Syftet med lagen är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer.  

Plan- och bygglagen pekar ut bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som ett 
allmänt intresse. Enligt lagen ska riktlinjerna för bostadsförsörjning vara vägledande vid 
tillämpningen av PBL 2 kap 3 § 5 pt. Det betyder att planläggningen med hänsyn till bland 
annat natur- och kulturvärden ska främja bostadsbyggandet och utveckling av 
bostadsbeståndet. 

Plan- och bygglagen anger ramarna för kommunens översiktsplanering, vilket naturligtvis har 
betydelse för bostadsbyggandet. Lagen reglerar också detaljplanering och bygglov. 

1.1.3 Socialtjänstlagen (SoL) 
Socialnämnden i kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att verka för att äldre 
människor får goda bostäder, och för att inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen ska också inrätta 
bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.  
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Kommunen har också, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en får det 
stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Det innebär att kommunen har ett stort ansvar att 
motverka hemlöshet.3 

1.1.4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är att garantera goda 
levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen 
reglerar bland annat vilka insatser för särskilt stöd och service människor med dessa 
funktionsnedsättningar har. Den stadgar också kommunernas och landstingens ansvar.  

Barn och ungdomar som faller under lagens tillämpningsområde har enligt lagen rätt till 
boende i familjehem eller bostad med särskild service. Vuxna har rätt till bostad med särskild 
service eller annan särskilt anpassad bostad. Enligt lagen är det kommunen som ansvarar för 
att erbjuda sådana boenden. 

1.1.5 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag reglerar hur de kommunala 
bostadsbolagen kan och ska agera på bostadsmarknaden. Ett exempel är att lagen numera 
anger att de kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Denna princip infördes i och med den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden 
som kom 2011, och den påverkar de kommunala bostadsbolagen framför allt när det gäller 
hyressättning och finansförvaltning. 

1.1.6 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Om kommunen äger mark kan kommunen genom en markanvisning ge en byggherre 
ensamrätt att under en begränsad förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 
marken för exploatering. Detta görs ofta i ett tidigt skede i planprocessen, men kan också 
göras efter att en detaljplan är antagen. Enligt lagen ska kommunen anta riktlinjer för hur 
markanvisningar ska genomföras, till exempel om vilka principer som ska gälla för 
prissättning av mark. Eftersom kommunens arbete med markanvisningar har betydelse för 
bostadsbebyggelsen påverkar den här lagen bostadsförsörjningen. 

1.1.7 Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en relativt ny lag som 
började gälla i mars 2016. Lagen stadgar att kommunerna har ett bosättningsansvar som 
innebär att kommunen är skyldig att ta emot anvisade nyanlända personer för bosättning. 
Migrationsverket är den enda myndighet som kan anvisa nyanlända personer till en kommun. 
Hur många personer som anvisas till en kommun avgörs bland annat av hur stor kommunen 
är, hur arbetsmarknaden i kommunen ser ut och hur många nyanlända och asylsökande som 
redan bor där.  

1.1.8 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.  
Kommunen ska enligt lagen om mottagande av asylsökande anordna boenden för 
ensamkommande barn. 

                                                 

3 http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/kommunensarbete, hämtat 2017-07-11. 
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1.1.9 Skollagen 
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Lagen fastställer att 
kommunerna är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
och fritidshem.  

Enskilda aktörer får också godkännas som huvudmän för utbildning och driva fristående 
skolor, förskolor och fritidshem, men kommunerna har huvudansvaret för skolväsendet.4 Det 
har betydelse för bostadsförsörjningen eftersom kommunen måste kunna garantera plats i 
förskolan eller skolan för de barn som bor i kommunens skoldistrikt och som väljer 
kommunal skola. Det betyder att utbyggnaden av bostäder och skolväsende måste gå hand i 
hand. 

1.2 Nationella mål 
Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 
där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder. 

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

Regeringen har också beslutat om nationella delmål för byggandet, lantmäteriet och 
samhällsplaneringen.5 Utöver dessa mål finns det andra mål som berör bostadsförsörjningen, 
till exempel de jämställdhetspolitiska målen och folkhälsomålen.  

1.3 Regionala mål och strategier 

1.3.1 RUFS 2050 Utställningsförslag 
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.  Aktualitetsprövningen av RUFS 2010 visade att den i stora delar fortfarande är 
aktuell och användbar. Det finns dock ett behov av förtydliganden och uppdateringar samt 
tydligare prioriteringar av vilka åtgärder som ska genomföras och vilken riktning som ska 
pekas ut. Visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion ligger fast och man 
strävar mot att göra en mer genomförandeinriktad plan. Utställningsförslaget till RUFS 2050 
har fyra övergripande mål: 

• En tillgänglig region med god livsmiljö 

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

• En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp 

                                                 

4 https://www.skolverket.se/skolformer, hämtat 2017-07-12. 
5 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-och-byggande/. Hämtat 
2017-06-07. 
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Planen ger en vägledning för hur mark och vatten bör användas och hur bebyggelse och 
anläggningar bör lokaliseras. Detta har betydelse för bostadsbyggandet och kommunens 
samhällsplanering i stort. Planen sätter också ett antal delmål, varav framför allt dessa berör 
bostadsförsörjningen: 

• Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. 
Nuläge: 15 000 färdigställda bostäder (2015), varav cirka 12 300 genom 
nyproduktion. 

• Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor, och till Arlanda flygplats, ska 
vara konkurrenskraftig6 med bilens restid. 
Nuläge: 0,9–2,2 restidskvot (mellan regionala stadskärnor på samma regionhalva 
2017). 

• Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet 
ska inte öka. 
Nuläge: Andel som upplever besvär av trafikbuller uppgår till 19 procent och andelen 
som besväras av dålig luftkvalitet uppgår till 8,4 procent (2009). 

• Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i de områden som utpekas som 
regionalt prioriterade bebyggelselägen.7 
Nuläge: 78 procent av länets bebyggelse återfinns i regionalt prioriterade 
bebyggelselägen. 

När det gäller det regionala delmålet på ett bostadstillskott på 22 000 bostäder per år, är det 
prognosticerade huvudscenariot ändå ett bostadstillskott på 20 700 bostäder per år. För att 
uppnå huvudscenariot måste Upplands-Bro enligt regionplanen producera 300 bostäder per år.  

I sitt yttrande över samrådsversionen av RUFS 2050 kommenterade Upplands-Bro särskilt det 
sistnämnda målet om att placera nya bostäder inom gångavstånd till kollektivtrafikens 
stomnät. I yttrandet ställde vi oss undrande till varför målet är formulerat som gångavstånd 
endast till stomnätet. Stomnätet är endast en del av den kollektivtrafik som är viktig för 
tillgängligheten. I flera kommuner finns endast ett fåtal stationer/hållplatser som hör till 
stomnätet. I övrigt består kollektivtrafiken av bussar som matar till stomnätet. Ett bättre 
delmål för regionen som helhet vore därför att relatera bostadsbebyggelsen till 
kollektivtrafiken i stort, möjligen till kollektivtrafik med viss turtäthet.8  

RUFS 2050 ska finnas för beslut i landstingsfullmäktige under 2018. 

1.4 Kommunala mål och strategier 

1.4.1 Vision 2035 – Kommunen som ger plats 
Kommunfullmäktige har antagit en vision för Upplands-Bro kommun: Kommunen som ger 
plats. Visionen är vägledande för allt kommunalt arbete och visar hur kommunen ska 
utvecklas till år 2035. 
Ledorden Nyfikenhet - Omtanke - Liv 

                                                 

6 Restidskvot om högst 1,5. 
7 Motsvarar centrala regionkärnan, regionala stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen och primära 
bebyggelselägen på plankartan i utställningsversionen av RUFS 2050. 
8 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) – samrådsförslag. KS 2016-10-
05 § 131.  
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Ledorden berättar hur vi vill att det ska vara här och vägleder oss i bemötandet av varandra 
och i mötet med andra. Nyckelorden ska genomsyra hur vi utformar kommunens 
verksamheter och uppdrag. I förlängningen ska visionen leda till mer nöjda invånare, en ökad 
inflyttning och ett växande näringsliv. Morgondagens invånare har krav och förväntningar på 
kommunen. För att kunna leva upp till dem är det nödvändigt att jobba långsiktigt och 
uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre strategiska fokusområden; Tillgänglig 
plats – Mötesplats – Levande plats. 

Det innebär bland annat att: 

• skapa effektiva kommunikationer inom kommunen 

• utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala sammanhållningen och 
öppenheten 

• utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten 

• ta tillvara på mångfald och Upplands-Bros internationella prägel 

• stärka företagande och entreprenörskap 

1.4.2 Övergripande politiska mål för mandatperioden 2015- 2018 
Kommunens politiska majoritet har beslutat om ett antal mål för mandatperioden, den så 
kallade politiska plattformen. De övergripande målen för mandatperioden är: 

• En kommun i arbete och företagande. En minskad arbetslöshet är en central och 
kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra 
insatser och våga tänka nytt. 

• En kommun för alla. Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin 
kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den 
demokratiska processen. 

• En grön kommun i utveckling. Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete 
genom ökad dialog med medborgarna. 

• En kommun som växer. Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem 
i Upplands-Bro. 

• En kommun med god ekonomi och uppföljning. Kommunen har en ekonomi i 
balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. 

• Vara en attraktiv arbetsgivare. Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av 
tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk 
arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare 
som trivs. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning utgår främst från målen En kommun för alla, En grön 
kommun i utveckling och En kommun som växer. De tre målen har en tydlig koppling till 
bostadsförsörjning ur flera aspekter:  

• att skapa tillräckligt många bostäder, 

• att skapa bostäder för alla grupper, samt 
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• att i bostadsplaneringen värna om naturresurser, ekosystemtjänster och andra gröna 
värden. 

1.5 Sammanfattning 
Lagstiftningarna säger att kommunen ansvarar för att planera för 
bostadsförsörjningen, genomföra översiktlig planering och detaljplanering, 
utfärda och kontrollera bygglov och byggande samt anta riktlinjer för 
markanvisningar i kommunen. Enligt lagstiftningen har kommunen också ett 
särskilt ansvar för att ordna boende åt särskilt utsatta grupper. 

De nationella och regionala målen säger att kommunen ska sträva efter att 
producera tillräckligt många bostäder för att möta behovet. Vad det innebär för 
en enskild kommun eller Upplands-Bro är inte specificerat. Det betyder att 
kommunerna själva måste avgöra vad som är en rimlig ambition för 
bostadsbyggandet.  

De kommunala målen säger att befolkningen i Upplands-Bro ska fortsätta öka, 
liksom bostadsbyggandet.  De bostäder som byggs ska erbjuda hållbara boende- 
och livsmiljöer med närheten till natur och vatten. Samtidigt ska kommunen ha 
en ekonomi i balans. Det kräver att vi noga planerar investeringarna i framför 
allt nya bostadsområden som saknar befintlig teknisk infrastruktur. 
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2 Vilka verktyg har kommunen för att styra 
bostadsförsörjningen? 

Kommunen kan inte ensam styra utvecklingen på bostadsmarknaden. Tvärtom styrs 
utvecklingen i stor utsträckning av exempelvis statlig bostadspolitik, befolkningsutveckling, 
hushållens ekonomi och den privata bostadsmarknadens aktörer. Kommunen är bara en aktör 
av många. 

Men kommunen har ett antal verktyg för att påverka bostadsmarknaden och 
bostadsbyggandet. De redovisas i det här avsnittet. 

2.1 Upplands-Bro kommuns översiktsplan 
Översiktlig planering är en kontinuerlig process som handlar om att göra en långsiktig och 
strategisk planering av hur kommunen ska utvecklas. Plan- och bygglagen anger att varje 
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark- och vattenområden i kommunen 
ska användas på kort och lång sikt. Med aktuell innebär att kommunfullmäktige minst en gång 
per mandatperiod ska göra en aktualitetsförklaring av planen. Om kommunen anser att planen 
inte är tillräckligt aktuell ska en ny plan arbetas fram. 

Upplands-Bro kommuns översiktsplan antogs 2011. En aktualitetsprövning av 
översiktsplanen har inletts och ambitionen är att den ska slutföras innan mandatperioden är 
över. 

Den gällande översiktsplanen (ÖP 2010) anger att bostadsprojekt med tät exploatering i väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen ska prioriteras. Kommunen ska eftersträva en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer för att uppnå en allsidigt sammansatt social struktur som 
främjar kontakter mellan generationer och kulturer. Trygghet och tillgänglighet ska 
eftersträvas, och tillgång till parkmark och närnatur ska tillgodoses.  

Översiktsplanen säger att i Upplands-Bro kommun ska man kunna välja att bosätta sig både i 
tätorterna och på landsbygden. Kommunen vill framhålla fördelarna med att utbyggnaden av 
nya bostäder främst sker genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning. 
Särskilt intressant för förtätning är områdena inom rimliga gångavstånd till 
pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen. En utvidgning av de befintliga 
tätorterna Bro och Kungsängen är av intresse – inte minst i Bro där stora områden i nära 
anslutning till pendeltågsstationen är obebyggda. 

Ambitionen är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till 35 000 invånare år 2030. 
När översiktsplanen antogs hade kommunen cirka 24 000 invånare (idag är det cirka 27 000), 
och folkökningen antogs motsvara cirka 5000 nya bostäder. De utpekade 
utbyggnadsområdena i tätorterna Bro och Kungsängen möjliggör totalt sett en planberedskap 
på mer än så, men det bedöms inte realistiskt att alla projekt genomförs eller hinner 
färdigställas före 2030.9 

                                                 

9 ÖP 2010 – Översiktsplan för Upplands-Bro kommun s 16. 
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2.2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 
En översiktsplan kan ändras genom till exempel en geografisk fördjupning av ett delområde i 
kommunen eller ett tematiskt tillägg. Det innebär att kommunens översiktsplan efter en tid 
kan bestå av flera dokument. 

Upplands-Bro har i dagsläget en fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP landsbygden, 
antagen i juni 2017). Landsbygdsplanen säger att ny bebyggelse som inte är kopplad till de 
areella näringarna i första hand ska lokaliseras till utpekade stråk och områden för 
bebyggelseutveckling. Ny bebyggelse utanför utpekade områden kan tillåtas förutsatt att den 
lokaliseras i direkt anslutning till annan befintlig bebyggelse och uppfyller övriga riktlinjer för 
bebyggelse som landsbygdsplanen ger. Större sammanhängande obebyggda områden samt 
tysta områden bör undantas från ny bebyggelse. 

2.3 Detaljplanering och planberedskap 
Översiktsplaner är vägledande för kommunens fysiska planering. Vid fortsatt planering av till 
exempel tätbebyggda områden tas detaljplaner fram som reglerar mer detaljerat hur mark får 
användas och bebyggas.  

I dagsläget har kommunen cirka 50 pågående detaljplaneuppdrag samt nya planansökningar 
där kommunen ännu inte tagit ställning till om frågan ska prövas via detaljplaneläggning. Två 
gånger per år fattar Kommunstyrelsen beslut om en planprioritering som talar om vilken 
prioritetsordning som gäller för aktuella planarbeten. Planer som är av stort allmänintresse 
och bidrar till kommunens utveckling, till exempel genom attraktivt och varierat 
bostadsbyggande, företagsetableringar eller service, ska ges högsta prioritet. 

Utöver en mängd mindre förtätningsprojekt, har kommunen tre stora planprojekt igång, där 
man sammanlagt planerar för ungefär 8000-9000 bostäder. Det är flera tusen fler bostäder än 
vad som föreslagits i den aktuella översiktsplanen för kommunen. Som jämförelse finns det 
idag totalt cirka 11 000 bostäder i kommunen som helhet. 

Tegelhagen  

Ett område i Bro tätort där man planerar för cirka 1500 bostäder. Enligt det aktuella förslaget 
rör det sig om både flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse av varierande 
byggnadskaraktär. Detaljplanen har varit ute på granskning och kan eventuellt bli antagen 
under slutet av 2017. Planen kommer att genomföras i etapper. 

Trädgårdsstaden i Bro  

Ett område mellan järnvägen och Brobäcken söder om järnvägen i Bro med utrymme för cirka 
800-900 bostäder. Bebyggelsen kommer att vara främst flerbostadshus. Detaljplan för etapp 1 
av 3 är på utställning och kommer troligtvis att antas under 2017. 

Rankhus 

Ett område norr om E18 och Kungsängens trafikplats som gränsar i väster mot Gröna Dalen 
och i öster mot Mälaren. Planen är ännu på ett tidigt stadium, men i nuläget planeras det för 
cirka 6000 bostäder totalt. Ett planprogram för hela området är antaget och kommunen har 
inlett ett arbete med detaljplan för etapp 1 som innefattar cirka 2000-3000 bostäder. 
Ambitionen är att detaljplanen för etapp 1 ska ut på samråd under hösten 2017. 
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2.4 Markinnehav och markstrategi 
Planering och byggande utgår från markinnehav. Kommunernas möjlighet att styra 
bostadsproduktionen är till viss del beroende av hur mycket mark kommunen själv äger. 
Upplands-Bro äger relativt lite exploateringsbar mark för nya områden. Det påverkar 
exempelvis kommunens möjligheter att styra sådana saker som utformning och 
upplåtelseform i nya bostadsområden.  

Upplands-Bro har också påbörjat arbetet med en ny markstrategi. Målen med markstrategin är 
att: 

• tydliggöra kommunens strategiska arbete med markfrågor och exploateringar  

• växla upp och arbeta mer aktivt med markfrågor genom förvärv och försäljning av 
mark, långsiktigt och kortsiktigt. 

Upplands-Bro kommun antog nya riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i 
februari 2016. Riktlinjerna säger att Upplands-Bro kommun ser markanvisning som ett sätt att 
tillsammans med en exploatör skapa förutsättningar för en hållbar långsiktig utveckling i 
kommunen. Upplands-Bro kommun anvisar kommunägd mark genom direktanvisning, 
anbudsförfarande och tävlingsförfarande. Det dominerande tillvägagångssättet i Upplands-
Bro är markanvisning via direktanvisning. Kommunen är dock öppen för att använda sig av 
både anbudsförfarande och tävlingsförfarande där kommunen finner det lämpligt. 
Markanvisningar beslutas av Kommunstyrelsen. 

2.5 Upplands-Brohus – kommunens bostadsföretag  
Ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag är en viktig aktör i kommunens 
bostadsförsörjning genom sin roll som hyresvärd, och också i viss mån genom sin 
nyproduktion. Upplands-Brohus hyr bland annat ut lägenheter till socialkontoret som i sin tur 
hyr ut dem som sociala kontrakt till klienter som är i behov av bostad. 

Kommunens bostadsföretag heter Upplands-Brohus. Bolaget äger och förvaltar cirka 1945 
bostäder i Kungsängen och Bro, och har en omsättning på cirka 194 miljoner kronor. 
Upplands-Brohus ägs av Upplands-Bro kommun och regleras genom ägardirektiv som 
beslutas årligen i samband med kommunens verksamhetsplan. I ägardirektiven som antogs 
2016 står det bland annat att Upplands-Brohus ska: 

• delta aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogram. 

• medverka till att ta fram bostäder till nyanlända. 

• under perioden 2017-2019 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter. 

2.6 Olika nämnders arbete med bostadsförsörjningen 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för bostadsförsörjningen i kommunen. Men andra 
nämnder arbetar också med bostadsfrågan på olika sätt. Bygg- och miljönämnden ansvarar för 
att pröva och fatta beslut om bygglov. Tekniska nämnden för byggande och förvaltning av 
kommunens allmänna vatten och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg. 
Socialnämnden arbetar med att försöka hitta boenden till grupper som faller under 
kommunens ansvar enligt ett flertal lagstiftningar, bland annat Socialtjänstlagen och Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): äldre, nyanlända, ensamkommande 
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flyktingbarn, personer med funktionsnedsättning och personer som inte blir godkända som 
hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.   

2.7 Slutsatser 
Överiktsplaneringen är det verktyg där kommunen tar ställning till vilken 
långsiktig utveckling vi vill se i Upplands-Bro. Därför är det viktigt att det finns 
en blocköverskridande politisk förankring av översiktsplanens mål och 
inriktning, och att detaljplaner och andra strategiska beslut följer den 
inriktningen. 

Det kommunala planmonopolet och den kommunägda marken är två av 
kommunens allra viktigaste verktyg för att påverka samhällsutvecklingen. 
Kommunen behöver därför ha en långsiktig strategisk plan för vilken utveckling 
man vill se i olika områden, och vilken plan- och markstrategi som krävs för att 
nå dit. 

Det kommunala bostadsföretaget är en viktig aktör i den kommunala 
bostadspolitiken, inte minst för att säkra bostadsförsörjningen för grupper som 
är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Därför är det angeläget att 
ägardirektiven är tydliga och aktuella. 
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Upplands-Bro och omvärlden 
Upplands-Bro kommun tillhör Stockholms län och ligger i det kraftigt växande 
Storstockholm, vid gränsen mot Uppsala län. Kommunen ligger också mitt i Mälardalen, en 
av Sveriges mest expansiva storstadsregioner som har ett strategiskt läge både i Sverige och i 
Norden. Pulsådror genom kommunen är järnväg och motorväg i form av Mälarbanan och 
E18. Det nordvästliga läget i Storstockholm innebär också närhet till Arlanda.  

Till följd av befolkningstillväxten och utvecklingen av den sammanbindande infrastrukturen 
utgör Stockholmsregionen i stor utsträckning en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Det 
innebär att från att ha legat perifert i Storstockholmsområdet ligger nu Upplands-Bro i en 
central del av regionen. Detta ger nya förutsättningar och möjligheter men ställer också nya 
krav på kommunen. Kommunen är fortfarande främst fokuserad mot Stockholm i många 
avseenden. De huvudsakliga rörelseströmmarna går via pendeltåget och motorvägen in mot 
Stockholms centrala delar.10 

3.2 Demografi 

3.2.1 Stor inflyttning gör att befolkningen ökar 
 

 
De senaste åren (från 2006 och framåt) har kommunen sett en kraftig befolkningsökning med 
mellan 300 och 600 nya kommuninvånare per år. Mellan 31 december 2015 och 31 december 
2016 ökade befolkningen med 966 personer.11  

                                                 

10 ÖP 2010 – Översiktsplan för Upplands-Bro kommun s 8. 
11 SCB:s statistikdatabas 
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Det är inflyttningen som står för den stora ökningen av kommuninvånare i Upplands-Bro. Att 
inflyttningen ökat beror troligtvis till viss del på det ökade antalet nybyggda bostäder i 
kommunen de senaste åren. Men bara den nybyggnation som syns i statistiken över 
producerade bostäder kan inte förklara hela folkökningen. Det är också möjligt att det sker en 
ökning av boendetätheten i vissa områden, men det är något som behöver studeras mer. 
Statistiken på antal nyproducerade bostäder i kommunen är inte heller helt tillförlitlig och har 
viss eftersläpning. 

3.2.2 Upplands-Bro fortfarande en ung kommun, men antalet äldre ökar 
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Medelåldern i Upplands-Bro kommun är 39,2 år för kvinnor och 37,7 år för män. Det är något 
lägre än medelåldern i Stockholms län.12 

Upplands-Bro kommuns befolkningssammansättning liknar till stor del andra 
pendlingskommuner nära storstäder, och skiljer sig heller inte så mycket demografiskt från 
riket som helhet. Jämfört med riket har dock Upplands-Bro fler barn i åldrarna 5-15 år, fler 
invånare i åldern 35-45 år, och något färre äldre (70+ år).13 Det kan bero på att Upplands-Bro 
lockar många barnfamiljer som vill bo natur- och landsbygdsnära, men där föräldrarna arbetar 
i Stockholm. 
År 1990 var Upplands-Bro en ovanligt ”ung” kommun med enbart 7,5 procent av kommunens 
befolkning som var 65 år och äldre (1 506 personer). Sedan dess har såväl befolkningen som 
andelen äldre i kommunen ökat. År 2016 var cirka 16 procent av befolkningen 65 år och äldre 
(4 312 personer). I riket är motsvarande andel 20 procent, så befolkningen i Upplands-Bro är 
fortfarande något yngre.14 Enligt de två senaste befolkningsprognoserna (gjorda 2015 
respektive 2016) kommer andelen personer 65 år och äldre fortsätta att ligga mellan 15 och 16 
procent under den kommande tioårsperioden. Däremot kommer andelen som är 80 år och 
äldre att öka från dagens 3 procent till ca 4,5 procent år 2026. Det ställer ökade krav på 
boenden som är anpassade för den gruppen.  

När befolkningen ökar blir antalet äldre fler, även om andelen är ganska konstant. Enligt den 
senaste befolkningsprognosen kommer antalet personer som är 65 år och äldre att vara 
ungefär 5 258 år 2026, jämfört med dagens 4 312. Det är något vi behöver ta hänsyn till i 
planeringen av bostadsförsörjningen framöver. 

Ungefär 34 procent av befolkningen i Upplands-Bro har utländsk bakgrund. Det är ungefär en 
lika stor andel som i länet som helhet.15 

3.2.3 Bostadsbestånd 
2016 fanns det totalt 10 917 bostäder i kommunen. Av dem var 41 procent äganderätter, 32 
procent bostadsrätter och 27 procent hyresrätter. Beståndet bestod vid den tidpunkten av 53 
procent flerbostadshus och 46 procent småhus. En mycket liten del av beståndet (ca 1 procent) 
utgjordes av specialbostäder (till exempel äldreboenden, LSS-boenden och boenden för 
nyanlända).  

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 SCB:s statistikdatabas 
13 SCB:s statistikdatabas 
14 SCB:s statistikdatabas 
15 SCB:s statistikdatabas. Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller 
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är 
födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. 
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Andel lägenheter i Upplands-Bro kommun efter upplåtelseform 2016 
 

 
 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
 
Andel lägenheter i Upplands-Bro kommun efter hustyp 2016 
 

 
 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Ungefär hälften av bostadsbeståndet i kommunen består av småhus och hälften av 
flerbostadshus.  
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Andel av flerbostadshusen efter ägarkategori 2015 

 

 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
2015 ägdes 51 procent av flerbostadshusen i kommunen av bostadsrättsföreningar, 33 procent 
av Upplands-Brohus och 16 procent av privata aktiebolag.  
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Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Den största delen av bostadsbeståndet producerades mellan 1961 och 1980. Produktionen av 
flerbostadshus dominerade under perioden 1961-1970, medan många småhus byggdes under 
perioden 1971-1980. Bostadsbeståndets åldersstruktur innebär att många av lägenheterna i 
flerbostadshusen har genomgått eller kommer att genomgå stora renoveringar de närmaste 
åren. Dagens nyproduktion består av både småhus och flerbostadshus, men flerbostadshusen 
dominerar. Enligt den senaste byggprognosen på de kommande tio åren är ungefär en sjättedel 
av den planerade nyproduktionen småhus, resten är flerbostadshus. 

3.2.4 Allmännyttans bestånd 
Upplands-Bro kommuns allmännyttiga bostadsbolag heter Upplands-Brohus. Bolagets 
lägenhetsbestånd bestod 31 december 2015 av 1 945 bostäder, varav ungefär hälften ligger i 
Kungsängen och hälften i Bro. 133 av bostäderna var lägenheter i särskilda boenden.16 

De största utmaningarna som Upplands-Brohus står inför är upprustningen av 1960- och 70-
talsbeståndet, framför allt Örn- och Fasanstigen. Bolaget står också inför en betydande mängd 
nyproduktion när sammanlagt ca 250 hyresrätter ska byggas i Kungsängen och Bro.17 178 av 
dessa byggs just nu på Bagar- och Målarvägen i Bro, och väntas stå inflyttningsklara i slutet 
av 2017 och början av 2018.18 Bolaget planerar också nya bostäder på Ringvägen i 
Kungsängen. 

Utöver verksamhetslokaler förfogar Socialnämnden över ett 60-tal sociala lägenheter som 
antingen hyrs i andra hand av Upplands-Brohus, D. Carnegie & Co eller kommunen, eller ägs 
av Socialnämnden. Socialnämnden äger totalt 18 lägenheter. 19 

3.2.5 Försvarsmakten 
I Upplands-Bro kommun, norr om Brunna i Kungsängen ligger Livgardet, ett av 
Försvarsmaktens förband. Verksamheten består av ett kasernområde närmast Brunna samt ett 
övnings- och skjutfält som sträcker sig över en stor del av kommunens nordöstra del. 

Livgardet är en av kommunens största arbetsgivare med cirka 1300 anställda. 20 Livgardet 
erbjuder främst bostäder till rekryter som genomför utbildning och provanställning. Övrig 
personal måste oftast ordna boende på annat sätt utanför kasernområdet. Det betyder att det 
finns ett stort antal försvarsanställda som efterfrågar bostäder i kommunen, även om andra 
delar av Stockholms bostadsmarknad också är alternativ. 

Livgardet har totalt 205 bostäder i kommunen, varav 165 ligger i Kungsängen och 40 i Bro. 
Bostäderna i Kungsängen ägs av Stiftelsen MHS Bostäder21, en statligt ägd bolagsstiftelse 
som tillhandahåller bostäder åt studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens 
personal. Bostäderna i Bro ägs av kommunen och hyrs av Stiftelsen MHS Bostäder som i sin 

                                                 

16 Upplands-Brohus årsredovisning 2015 s 3. 
17 Upplands-Brohus årsredovisning 2015 s 6. 
18 Upplands-Brohus nyhetsbrev maj 2017 s 6. 
19 Upplands-Bro kommuns lokalresursplan 2016-2021 s 51. 
20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/ hämtat 2017-05-23. 
21 MHS står för Militärhögskolan. 
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tur hyr ut bostäder till försvarsanställda. Alla bostäderna förmedlas av Försvarets 
Bostadsförmedling.22 

3.3 Läget på bostadsmarknaden 
Upplands-Bro kommun är en del av bostadsmarknaderna i Stockholms län. Storstockholms 
arbetsmarknad drar till sig allt fler människor, och utbudet av bostäder motsvarar inte 
behoven. I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät har nästan alla kommuner svarat att det 
råder brist på bostäder i kommunen, både i tätorten/tätorterna och i kommunens övriga delar. 
Bristen gäller bostäder i alla storlekar. 

I Upplands-Bro märks bostadsbristen väl. Det kommunala bostadsbolaget har i princip inga 
outhyrda lägenheter. Få människor säger upp sina hyresrätter, och utbudet av hyresrätter är 
därför litet.  Bolaget säger att det är brist på bostäder i samtliga storlekar, men kanske allra 
störst brist på små lägenheter (ettor och tvåor).  

De bostadsrätter som läggs ut till försäljning i kommunen går åt snabbt. Det råder också brist 
på småhus och småhustomter. De fritidshus som säljs blir oftast permanentbostäder. 

3.3.1 Läget på bostadsmarknaden för unga 
Unga är en grupp som drabbas hårt av den rådande bostadsbristen. Som ung har man ofta ett 
litet eller inget sparkapital vilket gör det svårt eller omöjligt att köpa en bostad. Man har heller 
inte hunnit samla på sig många år i bostadskö, och som student eller med osäker anställning 
lever man ofta inte heller upp till kraven som hyresvärdarna ställer. Stockholm är den 
storstadsregion där andelen unga vuxna med egen bostad är lägst. Många tvingas bo kvar 
hemma hos sina föräldrar, eller är hänvisade till andrahandsmarknaden.23  

I svaren på Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 uppger många kommuner att det är allra 
störst brist på små lägenheter, även om bostadsbristen gäller alla hustyper och storlekar. Det 
gäller också i Upplands-Bro, och Upplands-Brohus uppger att det är allra störst brist på små 
lägenheter i deras bestånd. 

3.3.2 Läget på bostadsmarknaden för äldre 
Trygghetsboende och seniorboende är lägenheter som erbjuds av privata eller kommunala 
bostadsbolag. Det krävs inget biståndsbeslut för att flytta till ett trygghetsboende eller ett 
seniorboende. Boendet är som ett ordinärt boende och följer hyreslagen. Skillnaderna mot 
vanliga bostäder är bland annat att det ska finnas gemensamhetslokal och möjlighet till 
gemensamma måltider, det ska finnas personal som stöd för trygghet och aktiviteter, och den 
fysiska tillgängligheten ska vara högre än i ordinarie bestånd. Skillnaden mellan 
trygghetsboende och seniorboende är ofta liten eller ingen. Både seniorboende och 
trygghetsboende har ofta en lägsta åldersgräns för att få hyra eller köpa bostaden. 

Servicehus kallas de boenden som har som inriktning att minska och fördröja vårdbehov för 
dem som har svårigheter att bo kvar i den egna bostaden.  Lägenhet beviljas som bistånd 
enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att den enskilde inte kan anmäla intresse eller ställa sig 
i kö för bostad i servicehusen. Hjälpbehovet tillgodoses genom hemtjänsten. Det finns i 

                                                 

22 https://www.mhsbostader.se/ hämtat 2017-05-23. 
23 Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 s 19 (Länsstyrelsen). 
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nuläget 32 servicehuslägenheter i Bro. Det finns också 72 lägenheter i Servicehuset i 
Kungsängen, varav cirka 15 är servicehuslägenheter. Men servicelägenheterna i Kungsängen 
omvandlas successivt till trygghetsbostäder i takt med att lägenheterna blir lediga.  

Kommunen erbjuder också särskilda boenden med heldygnsomsorg med omvårdnads- 
och/eller demensinriktning. För att beviljas plats i särskilt boende med heldygnsomsorg ska 
den sökande ha varaktiga och omfattande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses 
i det egna hemmet. 

Det finns fyra särskilda boenden för äldre i kommunen, varav tre drivs kommunalt. De 
kommunala boendena är Kungsgårdens äldreboende i Kungsängen samt Norrgården och 
Allégården i Bro. Det fjärde boendet är Hagtorps äldreboende i Tibble som drivs på 
entreprenad av Frösunda Omsorg AB fram till maj 2019. Samtliga äldreboenden hyrs av AB 
Upplands-Brohus som är fastighetsägare.  Totalt finns det 230 platser på särskilda boenden 
för äldre i kommunen, om man räknar trygghetsboenden. Kommunfullmäktige har fattat 
beslut om att införa Lagen om valfrihet, LOVS, inom särskilda boenden för äldre. 
 
Boenden för äldre i Upplands-Bro kommun 2017 
Enhet Platser för boende/lägenheter Ägare 
Kungsgården 32 Upplands-Brohus 
Norrgården 42 (+6 from november 2017) Upplands-Brohus 
Allégården 16 Upplands-Brohus 
Hagtorp 36 Upplands-Brohus 
Servicehuset i Kungsängen 72 (servicelägenheter + trygghetsboenden) Upplands-Brohus 
Servicehuset i Bro 32 (servicelägenheter)  Upplands-Bro kommun 
Totalt 230 (236)   

 

Utöver dessa boenden bygger en privat aktör ett nytt äldreboende på Lillsjö badväg. När det 
står färdigt kommer det att erbjuda 72 platser för heldygnsomsorg. Projektet väntas bli färdigt 
under hösten 2018. 

En kommun av Upplands-Bros storlek måste även planera för behov av att köpa enstaka 
externa vårdplatser beroende på att ett fåtal personer med mycket speciella omvårdnadsbehov 
inte kan få sina behov tillgodosedda på ett godtagbart sätt i kommunens egna boenden. Det 
kan till exempel gälla äldre med psykogeriatriska behov. 

3.3.3 Läget på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 
Socialnämnden har sex gruppbostäder och två servicebostäder, Svartviken och Stigen. Total 
kapacitet är 50 boendeplatser om man räknar med satellitbostäderna. Beslut om boende i 
gruppbostad eller servicebostad fattas enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Nyttjandet av platser i gruppbostad och servicebostad är i princip 100 procent. Efterfrågan är 
större än utbudet och Socialkontoret måste idag köpa externa gruppboendeplatser.24 

                                                 

24 Upplands-Bro kommuns lokalresursplan 2016-2021 s 54. 
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3.3.4 Läget på bostadsmarknaden för nyanlända 
En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa 
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas 
av lagen om etableringsinsatser, det vill säga i två år.  

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända som Migrationsverket har anvisat till 
kommunen för bosättning.  I kommunens ansvar ingår bland annat att ordna bostad. 
Nyanlända som beviljats uppehållstillstånd kan också ordna boende i en kommun på egen 
hand – antingen redan under tiden som asylsökande eller i samband med att personen fått 
uppehållstillstånd. Detta kallas för eget boende eller EBO. 

Som nyanländ i Sverige har man i princip inga möjligheter att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Man saknar både ekonomiska möjligheter att köpa lägenhet, år i 
bostadskö och kontakter som kan leda till ett boende. Till följd av detta är man utlämnad till 
att bo hos släktingar, bekanta eller till andrahandsuthyrning. Boverkets kartläggning av 
nyanländas bostadssituation visar att nyanlända är mer trångbodda än befolkningen i övrigt, 
och har små möjligheter att få tag på ett eget kontrakt på boende.25 Den otrygga 
boendesituationen leder ofta till stress och svårigheter att etablera sig i samhället på ett 
framgångsrikt sätt. I kommuner med bostadsbrist (vilket är i princip alla kommuner i 
Stockholmsregionen) leder detta också till en ökad handel med hyreskontrakt och otillåten 
andrahandsuthyrning.26 

Under 2016 tog Upplands-Bro kommun emot 73 kommunanvisade nyanlända som beviljats 
uppehållstillstånd som flyktingar. Under 2017 kommer kommunen att ta emot 74 
kommunanvisade nyanlända.  

Kommunen uppför just nu 15 modulboenden på Violinvägen 4 i Brunna (Kungsängen). De 
färdiga lägenheterna kommer att hyras ut till nyanlända medborgare. Fler modulbostäder är 
planerade i Lindhagaberg (Bro).  Kommundirektören har också fått i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att inventera möjliga etableringar av ytterligare modulboenden på både 
kommunägd mark och mark ägd av andra fastighetsägare.  

Det finns ett fortsatt stort behov att finna långsiktiga lösningar för de nyanlända med boende 
på den ordinarie bostadsmarknaden via uthyrning till Socialnämnden. 

3.3.5 Läget på bostadsmarknaden för ensamkommande flyktingbarn 
Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare 
till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Det är kommunerna som 
ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. 

Upplands-Bro kommun tar emot ensamkommande barn i två olika boenden, Lane och Ängen. 
Lane är ett stödboende som ligger i Brunna och har funnits i många år. Ängen är ett 
stödboende/hem för vård och boende (HVB) som ligger vid Gamla IP i Kungsängen och stod 
klart i maj 2016. Ängen drivs på entreprenad av Vårljus AB på uppdrag av Socialnämnden. 

                                                 

25 RAPPORT 2015:40 – Boendesituationen för nyanlända s 57 (Boverket). 
26 RAPPORT 2015:40 – Boendesituationen för nyanlända s 100 (Boverket). 



Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Upplands-Bro kommun 

 

 

31 
 

  

Ensamkommande ungdomar som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd kan 
placeras i stödboende. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år 
som exempelvis behöver utslussning eller eftervård efter placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende (HVB). Det är alltså inte bara ensamkommande ungdomar som är målgrupp 
för stödboende, men de är en av målgrupperna.27 Upplands-Bro erbjuder stödboenden i form 
av sociala kontrakt (andrahandskontrakt via Socialkontoret).  

Socialkontoret har också ett ramavtal för insatser för barn och unga där både HVB och 
stödboende ingår. Socialkontoret bedömer att det behövs fler lägenheter till stödboende för 
ensamkommande ungdomar. 

3.3.6 Hemlösa och personer som inte blir godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden 

Hemlöshet är ett komplext begrepp som kan innefatta såväl akut brist på tak över huvudet, 
som att man under långa perioder bor på ett sätt som inte kan jämställas med eget boende, till 
exempel flyttar runt mellan vänner och släktingar eller har ett tillfälligt och kortvarigt 
bostadskontrakt.28 Från att ha varit något som främst drabbade människor med 
missbruksproblem eller psykisk sjukdom har hemlösa blivit en bredare grupp. Den stora 
bostadsbristen gör att hemlösheten ökar till följd av att det helt enkelt inte finns tillräckligt 
många bostäder. Personer som saknar ekonomiska möjligheter att köpa en bostad och inte blir 
godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden löper därmed större risk att 
drabbas av hemlöshet.  

Socialkontoret arbetar vräkningsförebyggande både inom Vuxenenheten samt Barn- och 
unga, för att på det sättet förebygga hemlöshet. Det innebär till exempel att man har 
uppsökande verksamhet till dem som riskerar att förlora sitt boende. Socialkontoret samverkar 
också internt och externt kring frågor som rör hemlöshet. 

Personer som saknar bostad och som deltar i behandling inom Socialkontorets verksamheter 
har möjlighet att få ett socialt kontrakt. Det innebär att Socialkontoret hyr en lägenhet som 
sedan hyrs ut till brukaren i andra hand. Eftersom de sociala kontrakten också behövs till 
andra grupper, framför allt nyanlända, är antalet sociala kontrakt i kommunen inte tillräckligt 
för att motsvara behoven. 

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige, och sedan en tid tillbaka 
också till Upplands-Bro kommun. Merparten av dessa försörjer sig genom tiggeri. 
Socialkontoret erbjuder och ger stöd till personer som har sin hemvist och eller har 
uppehållsrätt i Upplands-Bro. Stödet ges oavsett medborgarskap och oavsett om personen är 
hemlös eller inte. Om personen inte har uppehållsrätt och hemvist i kommunen kan 
socialtjänsten främst ge stöd i akuta situationer. Undantaget är om minderåriga barn befaras 
fara illa. Då agerar socialtjänsten oavsett hemvist eller uppehållsrätt.29 

Upplands-Bro kommun har ingen aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden. 

                                                 

27 Socialstyrelsens meddelandeblad 2016:1 s 1-2.  
28 http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition,  
29 http://www.upplands-bro.se/kommun/trygghet-och-sakerhet/fragor-och-svar-om-utsatta-eu-medborgare.html, 
hämtat 2017-05-26. 
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3.3.7 Personer i behov av skyddat boende 
Personer som utsätts för våld i en nära relation, oftast kvinnor, kan vara i behov av skyddat 
boende för sig själv och eventuella barn. Upplands-Bro samarbetar med en kvinnojour och 
ingår i en boendekedja tillsammans med andra kommuner gällande lägenheter för skyddat 
boende. Socialkontoret har dock få sådana ärenden och ser inget ökat behov av bostäder för 
den gruppen.  

3.4 Slutsatser 
Sett till fördelningen av hustyper och upplåtelseformer i kommunen som helhet 
har Upplands-Bro en blandad bebyggelse. Men på lokal nivå är bebyggelsen 
mer uppdelad. Rådande marknadsförutsättningar leder ofta till att det byggs mer 
av det som redan finns på en plats. På lokal nivå behöver kommunen därför ha 
en medveten strategi för att skapa blandad bebyggelse, framför allt i de nya stora 
bostadsområden som planeras under den kommande 15-årsperioden.   

I Upplands-Bro råder det brist på bostäder av de flesta typer och storlekar. Allra 
störst brist är det på små lägenheter till lägre priser/hyror. Dessa lägenheter är 
framför allt viktiga för att unga ska ha möjlighet att hitta sitt första egna boende.   

Det råder just nu ingen akut kris när det gäller att få fram bostäder till grupper 
som kommunen har bostadsförsörjningsansvar för. Men kommunen behöver få 
fram fler bostäder för nyanlända och stödboenden för ensamkommande samt 
LSS-bostäder för att klara sina åtaganden under de närmaste åren. Antalet 
sociala kontrakt som kommunen förfogar över är inte tillräckligt för att möta 
behoven.  
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4 Framtida behov 

4.1 Befolkningsprognos 

 
Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar befolkningen med i genomsnitt 650 personer 
per år. Prognosen räknar dock med en långsammare folkökning mot slutet av 
prognosperioden, så folkökningen de närmaste åren förväntas vara mellan 700 och 1000 
personer per år. Folkmängden förväntas passera 34 000 personer år 2026. 

Befolkningsprognoser är till sin natur mycket osäkra, eftersom framför allt inflyttningen till 
en kommun är svår att förutsäga. Den senaste prognosen utgår ifrån att de senaste årens 
snabba befolkningstillväxt kommer att fortsätta ett tag till. En annan utgångspunkt är att 
kommunen kommer att producera fler bostäder per år än vad den någonsin har gjort tidigare. 
Befolkningsprognosen utgår från en produktion av mellan 400 och 700 bostäder per år.  

4.2 Framtida behov av specialbostäder 

4.2.1 Personer med funktionsnedsättning 
Eftersom befolkningen i kommunen ökar, kommer också antalet kommuninvånare i behov av 
gruppbostad att öka under kommande år. Ytterligare platser i gruppboende behövs redan nu, 
och beslut om att bygga ett nytt gruppboende är fattat. Dessutom kommer Skyttens 
gruppbostad, som inte har en godkänd standard, behöva ersättas av ett nytt gruppboende. 
Flera av boendena saknar ändamålsenliga gemensamhetsutrymmen för personalen, eller är i 
behov av omfattande renoveringar.  

Utöver dessa boenden behöver Socialnämnden frigöra fler lägenheter som gör det möjligt 
också för boende på LSS-boenden att göra bostadskarriär. Det kan handla om att man känner 
sig redo att bo i egen lägenhet, men med stöd från kommunen.  
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4.2.2 Ungdomar och studenter 
I Upplands-Bro är det brist på lägenheter i alla storlekar, men bristen är allra störst när det 
gäller små lägenheter. De flesta mindre lägenheter som byggs blir bostadsrätter. Det finns ett 
behov av fler små hyresrätter med låga hyror för unga människor som inte har möjlighet att 
köpa en bostad. 

Det råder också en stor brist på studentbostäder i länet. Trots detta uppger Upplands-Brohus 
att det inte finns någon efterfrågan på studentbostäder. Det kan bero på att Upplands-Bro 
ligger relativt långt från länets högskolor och universitet, och få studenter från andra 
kommuner söker sig hit. Unga som letar bostad i Upplands-Bro efterfrågar mindre bostäder 
som de har råd med, men inte specifikt studentbostäder. 

4.2.3 Nyanlända 
Enligt Migrationsverkets prognos i juli 2017 kommer 20 000-32 000 personer att ansöka om 
asyl i Sverige under 2017, exklusive 3 000 omplaceringar. Siffrorna har skrivits ned sedan 
prognosen i april, eftersom antal asylsökande inte blev så många som beräknat. Sänkningen 
beror främst på hur utvecklingen av antal asylsökande har sett ut sedan våren 2016 – en 
utveckling som bedöms hålla i sig. Därför har Migrationsverket sänkt prognosen även för åren 
2018-2021. Spannet för prognosen är brett, och Migrationsverket tror att resultatet kommer att 
ligga närmare de lägre scenarierna än de högre. Planeringsantagandet ligger på cirka 30 000 
personer per år från och med 2019. 

 
Källa: Migrationsverket 
 

Migrationsverkets prognos över nya asyltillstånd aktuella för kommunbosättning är ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunen. Kommunerna påverkas av hur många människor med nya 
uppehållstillstånd som anvisas till kommunen, men också av hur många nya svenskar som 
bosätter sig i kommunen genom EBO (eget boende). Den sistnämnda gruppen ordnar boende 
på egen hand, men kan fortfarande förväntas delta i kommunala verksamheter som skola, 
äldreomsorg och kultur- och fritidsverksamhet.  
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Tabell 59. Prognos över totalt kommunmottagande      
Antal personer      
Kommunmottagande 2017 2018 2019 2020 2021 
A. Vidarebosättning (Flyktingkvot) under året, bosätts med anvisning 3 400 5 000 5 000 5 000 5 000 
B. under året inresta anhöriga till f.d. asylsökande 17 700 20 300 13 500 10 700 10 600 
E. Antal under året bosatta från Migrationsverkets asylmottagning 55 900 26 900 12 900 15 300 16 000 

varav bosatta från anläggningsboende med anvisning 22 900 10 400 3 900 4 700 4 900 
vara bosättning på egen hand, inklusive från Ebo 23 800 13 700 7 800 9 500 10 000 
varav barn utan vårdnadshavare (BUV) 9 200 2 800 1 200 1 100 1 100 

Summa kommunmottagande under året (A+B+E) 77 000 52 200 31 400 31 000 31 600 
      

Källa: Migrationsverket      
Enligt prognosen kommer antalet nya asyltillstånd som är aktuella för kommunbosättning att 
minska avsevärt, från totalt 77 000 personer 2017 till totalt 31 600 personer 2021. Antalet 
personer som anvisas till kommunerna för bosättning förväntas minska från 22 900 till 10 400 
redan till 2018, en minskning med över 50 procent. Det går inte att säga exakt hur det kommer 
att påverka antalet anvisade till Upplands-Bro, eftersom det avgörs av en mängd olika 
faktorer. Men om antalet personer som anvisas till kommunen för bosättning minskar lika 
mycket skulle det innebära att kommunen ska ta emot cirka 37 personer nästa år.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla prognoser är osäkra. Migrationen påverkas både av 
händelser i omvärlden och av Sveriges och andra länders asyl- och invandringspolitik. 
Kommunerna kan dessutom komma att påverkas väldigt olika, beroende på hur 
förutsättningarna för anvisning ser ut, och på var människor väljer att bosätta sig. 

En viktig fråga för Upplands-Bro kommun är att ta ställning till om vi, utifrån förväntningarna 
om ett minskande antal nyanlända, ska erbjuda tillfälliga modulboenden, eller om vi i stället 
ska se över möjligheten att utöka antalet sociala kontrakt för att kunna säkra 
bostadsförsörjningen för nyanlända. Man kan också tänka sig en kombination av 
modulboenden och sociala kontrakt. Men sociala kontrakt ger en större möjlighet för 
individen att etableras i samhället, och kan också i viss mån motverka boendesegregationen. 
Ur social aspekt är det därför ett mer önskvärt alternativ. 

Om kommunen trots detta väljer att uppföra ytterligare modulboenden är det viktigt att välja 
platser som ger förutsättning för de boende att röra sig i samhället, träffa människor och lära 
sig språket. Det underlättar etableringen i samhället och är en vinst både för individen och för 
kommunen. Därför bör Upplands-Bro sträva efter att förlägga eventuella nya modulbostäder 
(utöver de redan inledda projekten) på platser med befintliga bostäder, goda kommunikationer 
och möjlighet till ett socialt sammanhang. 

4.2.4 Äldre 
I och med att andelen äldre i kommunen ökar behövs också fler bostäder som passar äldre. 
Det handlar både om särskilda boenden för äldre, till exempel omvårdnadsboenden och 
trygghetsboenden, och om tillgängliga lägenheter i det ordinarie beståndet.  

En viktig åtgärd för att trygga äldres bostadsförsörjning är att se till att det finns många 
tillgänglighetsanpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet. De gällande 
tillgänglighetsnormerna för nyproducerade bostäder gör att bostäder som har byggts de 
senaste åren oftast har hög tillgänglighet. När det gäller den största delen av bostadsbeståndet 
i kommunen varierar graden av tillgänglighet. Ett sätt att underlätta för äldre att söka och få 
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tillgång till bostad i kommunen kunde vara att Upplands-Brohus anger graden av 
tillgänglighet i lägenheter som förmedlas i den kommunala bostadskön. Det skulle underlätta 
för sökande som behöver en tillgänglighetsanpassad bostad. 

För att säkerställa tillgången till platser på särskilda boenden i kommunen är det viktigt att 
Socialkontoret deltar på ett tidigt stadium i planeringen av nya bostäder. I de fall där det är en 
privat byggherre behöver Samhällsbyggnadskontoret och Socialkontoret ta fram en gemensam 
rutin för när och hur behovet av specialbostäder i nybyggnation kan lyftas. Ett samarbete finns 
redan idag, men det behöver stärkas och utvecklas. 

4.3 Byggprognos 
Uppland-Bro kommun har gjort en prognos över antal bostäder med byggstart 2017-2018. 
Enligt prognosen startar byggprojekt med sammanlagt 851 bostäder under de åren. 

Planerade projekt 
med byggstart 
2017/2018 

Upplåtelseform Hustyp Specialbostäde
r. 

Totalt antal 
bostäder 

 

Ringvägen Hyresrätt Flerbostadshus  235 

Ringvägen  Bostadsrätt Flerbostadshus  110 

Norrboda, 
Tibbleskogen 

Äganderätt Småhus  50 

Lillsjö badväg Hyresrätt Flerbostadshus Ja, 
äldreboende. 

72 

Brunna park Bostadsrätt Flerbostadshus  65 

Violinvägen Hyresrätt Flerbostadshus Ja, moduler 
för nyanlända. 

15 

Rosenängarna Äganderätt Småhus  18 

Södra Finnsta, 
Fjärilsstigen 

Hyresrätt Flerbostadshus  39 

Parkvägen Hyresrätt Flerbostadshus Ja, LSS-
boende. 

6 

Norrgården Hyresrätt Flerbostadshus Ja, 
äldreboende 

6 

Bagarvägen Hyresrätt 
(Upplands-
Brohus) 

Flerbostadshus  Ombyggnad 

efter rivning, 

nettotillskott 

83 bostäder 

Gamla 
brandstationen i 
Bro 

Bostadsrätt Flerbostadshus  72 



Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Upplands-Bro kommun 

 

 

37 
 

  

Härnevi 1:41 Bostadsrätt Flerbostadshus  Nybyggnad 
efter rivning, 
nettotillskott 
24 bostäder. 

Köpmanvägen Hyresrätt 
(Upplands-
Brohus) 

Flerbostadshus  40 

Lindhagaberg Hyresrätt Flerbostadshus Ja, moduler 
för nyanlända. 

20 

Östra Jurstagård Äganderätt Småhus  20 

Totalt antal 
byggstartade 
bostäder 

   875 

 

 

4.4 Slutsatser 
Den ökande befolkningen ställer krav på fler särskilda boenden för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Processen för att skapa specialbostäder 
behöver därför utvecklas vidare i ett samarbete mellan 
Samhällsbyggnadskontoret och Socialkontoret.  

Det finns ett behov av att utreda om och i så fall hur vi kan skapa fler små 
hyreslägenheter till lägre hyror som kan efterfrågas av unga. Det kan handla om 
att ta ställning till om det är önskvärt med exempelvis särskilda 
ungdomsbostäder eller studentbostäder, eller andra boendeformer som riktar sig 
särskilt till unga. Ensamkommande ungdomar är en särskilt utsatt grupp på 
bostadsmarknaden. 

Till följd av den stora bostadsbristen i kommunen och länet behöver kommunen 
utreda behovet av fler sociala kontrakt. Detta inte minst för att säkra att 
kommunen kan erbjuda bostäder till nyanlända som anvisas hit av 
Migrationsverket. Tillfälliga bostäder bör placeras på platser med befintliga 
bostäder, goda kommunikationer och möjlighet till ett socialt sammanhang.   
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Avfallsplan 2018-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Avfallsplan 2018–2022 
för Upplands-Bro kommun och träda i kraft 15 juni 2018. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan 2018–2022 
för Upplands-Bro kommun som skickades ut på samråd enligt Tekniska 
nämndens beslut § 22 den 24 april 2017. 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden mellan den 5 maj och den 5 juni 
2017. En sammanställning av inkomna synpunkter gjordes i en 
samrådsredogörelse och ett antal ändringar fördes in i avfallsplanen. 
Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden 45 § den 30 oktober 
2017 och förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro ställdes ut igen 
för granskning under tiden mellan den 6 november och den 4 december 2017.   
Granskningshandlingarna skickades ut till ca 120 berörda intressenter och har 
även funnits tillgängliga på kommunens hemsida samt på Bro bibliotek och i 
kommunhuset att beskåda för allmänheten. 
En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts i 
granskningsredogörelsen. Sex yttrande har inkommit utan erinran och ett 
yttrande från Upplands-Bro villaägarförening med synpunkter som medför inga 
ändringar i handlingar. 
Förslag till avfallsplan 2018–2022 lämnas utan förändringar och fastställs av 
Tekniska nämnden för att gå vidare till Kommunstyrelsen och sedan till 
Kommunfullmäktige för beslut att träda i kraft 2018. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018–04–10 
 Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsplan, daterad 

2017–12–05 
 Förslag till avfallsplan 2018–2022 för Upplands-Bro kommun 
 Nuvarande avfallsplan 2008–2012 beslutad av kommunfullmäktige den 

21 november 2007 
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Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan 2018–2022 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd. Ett antal ändringar 
fördes in i avfallsplanen i beaktande av inkomna synpunkter.  

1. Ändringar i utformning/disposition och innehåll enligt Naturvårdsverkets 
nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner: 

•ny avfallsplan är uppdelad i ett huvuddokument samt sex bilagor som är 
samlade i ett separat dokument 
•huvuddokumentet består av en redogörelse för kommunens fyra 
inriktningsmål med tillhörande delmål för avfallshanteringen och beskrivning 
av hur dessa mål ska uppnås och följas upp 
•mer detaljerad information om avfallshantering i kommunen, styrande lagar 
och regler, uppföljning av föregående avfallsplan, miljökonsekvensbeskrivning 
mm återfinns i bilagorna  

2. Vad är nytt i ny avfallsplan: 

•Nedskräpningen ska minska i kommunen. 
•Förebygga uppkomsten av avfall och öka återbruket. 
•Bättre sortering av matavfall med hög kvalitet samt minska matsvinnet. 
•Minska mängden avfall till deponi genom bättre sortering av olika 
avfallsfraktioner. 
•Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall genom krav på 
miljövänliga drivmedel och optimering av antal transporter. 
•Avfallshanteringen ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen. 

Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag till 
avfallsplan 2018–2022 ställdes ut för granskning under tiden mellan den 6 
november och den 4 december 2017. 

Det har inkommit yttrande med synpunkter under granskningstid som medför 
inga förändringar i handlingar. Förslag till avfallsplan 2018–2022 för 
Upplands-Bro kommun fastställs av Tekniska nämnden för att gå vidare till 
Kommunstyrelsen och sedan till Kommunfullmäktige för beslut. 

Barnperspektiv 
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats indirekt 
genom att avfallsplan ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som 
gynnar deras framtid  
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Inledning 
Bakgrund 
Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje 
kommun. Innehåll i avfallsplanen regleras av Naturvårdsverket. Avfallsplanen är 
kommunens styrande dokument för avfallshanteringen. Den fungerar som ett 
planeringsverktyg för att uppnå en god avfallshantering och beskriver prioriterade 
målområden, delmål och aktiviteter som gäller mellan åren 2018 och 2022.  
 
Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om vilka avfallstyper som 
uppkommer inom kommunen samt uppgifter om avfallets mängd och ursprung. 
Det finns också en nationell avfallsplan ”Från avfallshantering till 
resurshushållning” som anger riktningen för de kommunala avfallsplanerna.  
Upplands-Bros tidigare avfallsplan gällde 2007–2012. Uppföljning av denna visar 
att målen och åtgärderna i stort har genomförts. 

Syfte med avfallsplanen 
Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen inom Upplands-Bro 
kommun och att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avsikten 
med målen är att arbeta mot förbättrade insamlingssystem och tydlighet för de 
som lämnar avfall att minska mängden avfall och avfallets miljöpåverkan. 
Syftet är även att styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle och 
underlätta ett klimatsmart leverne. Avfallsplanen ska vara en del av kommunens 
styrdokument vid fysisk planering.  

Avfallsplanen ska ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild av 
avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka sin egen hantering av 
avfall. Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Upplands-Bro 
kommun. 

Framtagande och genomförande 
Arbetet med den nya avfallsplanen har skett i två grupper.  

Specialistgrupp bestående av kommunala tjänstemän med uppgift att bidra med 
sakkunskaper och erfarenheter från skilda delar av den kommunala verksamheten. 
Workshop har genomförts med syfte att tillsammans med berörda aktörer inom 
kommunen, t.ex. tekniska avdelningen, kundcenter, plan- och exploatering, 
fastighetsförvaltning, kommunikationsstab, näringsliv och miljö ta fram konkreta 
mål och åtgärdsförslag för avfallsplanen för att ge tydliga riktlinjer och ett 
användbart verktyg i de olika verksamheterna.  

Arbetsgrupp bestående av avfallsingenjör och konsulter från Tyréns ansvarade för 
samarbete med specialistgruppen, framtagande av förslag till avfallsplanen, 
genomförande av samråd och utställning för granskning samt kommunikation med 
berörda aktörer.  

Samråd med länsstyrelsen om innehållet i miljöbedömningen av avfallsplanen har 
genomförts. 
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Antagande av avfallsplan har skett enligt bestämmelser i 15 kap. 42–43 §§ 
miljöbalken. Efter godkännande av Tekniska nämnden ställdes avfallsplanen ut för 
samråd med allmänheten för synpunkter. Inkomna synpunkter beaktades i en 
samrådsredogörelse och ändringar har gjorts. Efter beslut i Tekniska nämnden 
ställdes avfallsplanen ut för slutgiltig granskning under fyra veckor.  

Därefter gjordes ytterligare justeringar. Slutförslaget till avfallsplan antas först av 
Tekniska nämnden och bereds sedan av Kommunstyrelse för slutligt antagande av 
Kommunfullmäktige. 

Utställning av avfallsplanen kungörs på kommunens hemsida, i Kommunhuset och 
biblioteket i Bro.  

Ansvar 
Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för att initiera arbetet med de 
mål och åtgärder som är framtagna i Avfallsplan 2018–2022. Övriga berörda 
enheter samarbetar med avfallsenheten för att genomföra de initierade åtgärderna 
för att uppnå målen. 

Framtidens överblick på avfallsflödenas utveckling 
När det gäller avfallsflödenas framtida utveckling kan följande förutspås: 

• Mängden av restavfall ska minska i takt med utökade utsorteringen av 
matavfall och förpackningar. Mängden av utsorterat matavfall ska öka 
med ökning av sorteringsgrad och antal hushåll och verksamheter som 
ansluter sig till insamlingen. 

• Mängden av utsorterade förpackningar och tidningar ska öka med 
utveckling av insamlingssystem närmare till fastigheter, aktiva 
informationskampanjer och styrande effekt av avfallstaxa. 

• Mängden av grovavfall vid kommunens kretsloppscentraler kan minska 
något efter införande av inpasseringssystem med bättre kontroll över 
besökare t ex från verksamheter och grannkommuner. Drift av 
kommunens kretsloppscentraler i egen regi och planerat utvecklingsarbete 
ska leda till bättre service för besökare och högre sorteringsgrad av olika 
fraktioner för materialåtervinning. 

• Mängden av allt hushållsavfall ska minska som ett resultat av 
förebyggande arbete.  

Styrmedel och infrastruktur 
Kommunen har möjlighet att använda olika styrmedel i sitt arbete att uppnå 
uppsatta målen och genomföra för detta nödvändiga åtgärder. Styrmedlen kan 
vara av olika typer så som informativa, administrativa eller ekonomiska. 
Kommunen kan gå ut med olika informationskampanjer, styra mot önskade mål 
genom bestämda regler för avfallshantering i avfallsföreskrifter eller främja 
miljövänlig beteende med avfallsavgifter. Genom tillsyn och fysisk planering kan 
kommunen påverka verksamheter att planera och genomföra åtgärder som leder 
till förebyggande av avfall, återanvändning eller högre återvinningsgrad. 
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Kommunens infrastruktur och insamlingssystem för avfallshantering ska 
utvecklas successivt och anpassas till nya förutsättningar som t ex. ändrade 
förutsättningar eller förändrade levnadsmönster i samhället i stort. Kommunens 
snabb tillväxt med nybyggområde och etableringar av nya verksamheter kräver 
infrastruktur med moderna system som ska vara flexibla och effektiva. Utredning 
av förutsättningar för införande av nya alternativa insamlingssystem ska 
genomföras och ska ligga till grund för hur avfallshanteringen kommer att handlas 
upp i framtiden. Det kan även vara aktuellt när ansvaret för insamling av 
förpackningar eventuellt lämnas över till kommuner. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Avfallsplanen ska bidra till en positiv utveckling för boende och verksamheter samt 
miljön i kommunen. I planens miljökonsekvensbeskrivning (bilaga 5) görs en 
bedömning av planens miljöeffekter jämfört med ett nollalternativ. Vissa av 
planens åtgärdsförslag kan innebära ökade kostnader för både avfallskollektivet, 
fastighetsägare och andra aktörer jämfört med idag. En del kostnader kan dock 
kompenseras med besparingar som uppkommer vid optimering och effektivisering 
av avfallshanteringen samt från försäljning av insamlat avfall för 
materialåtervinning. 

Uppföljning 
Uppföljning av målen kommer att göras i slutet av avfallsplaneperioden, under 
2022. En halvtidsuppföljning kommer att göras under 2020 för att stämma av att 
arbetet med målen fortlöper som planerat.  

Giltighetstid för avfallsplanen 
Denna avfallsplan gäller fram till och med år 2022. 
Vid framtida revidering och uppdatering av avfallsplanen ska följande gälla: 

• Vid revidering av planens mål ska beslut fattas av kommunfullmäktige. 
• Vid revidering av åtgärder beskrivna i planen ska beslut fattas av Tekniska 

nämnden. 

Läsanvisning 
Denna avfallsplan är uppdelad i ett huvuddokument samt sju bilagor. 
Huvuddokumentet består av en redogörelse för kommunens fyra inriktningsmål för 
avfallshanteringen och beskrivning av hur dessa mål ska uppnås. 
Mer detaljerad information om exempelvis förutsättningarna och nuläget i 
kommunen samt vilka lagar och regler som styr avfallshanteringen återfinns i 
bilagorna. Där finns även en bilaga med förklaringar av de flesta av de 
branschrelaterade ord som används. Bilagorna är samlade i ett separat dokument. 
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Fakta om Upplands-Bro kommun 
Upplands-Bro kommun har en stor inflyttning. Prognosen pekar på att 
invånarantalet redan till år 2030 kommer att ha ökat till cirka 35 000 från 26 755 
(SCB, 2016).  

Upplands-Bro är en växande ekokommun (kommunen är medlem i föreningen 
Sveriges Ekokommuner) som har såväl tätorter som landsbygd. Som övergripande 
mål för kommunen gäller bland annat att Upplands-Bro ska vara ett gott föredöme 
och fatta alla beslut med utgångspunkt i ett kretsloppstänkande där vi visar 
omtanke för människa och miljö.  

Utgångspunkten för tanken kring en ekokommun är att de har ett ekosystem i 
balans som är basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Som ett 
exempel på långsiktigt arbete mot hållbar utveckling började Upplands-Bro 
kommun under 2014 införa insamling av matavfall, vilket sedan har utvecklats 
succesivt. 

De nationella målen som finns om att förebygga avfall och minska 
avfallsmängderna ställer höga krav både på ett aktivt arbete med att förebygga 
avfall och på att ha flexibla och samtidigt robusta system för omhändertagandet av 
avfall för både hushåll och verksamheter. Det ställer också stora krav på tydlighet 
och långsiktighet i planeringen av avfallshanteringen, såväl som av övrig 
infrastruktur.  

Från oktober 2017 har Upplands-Bro kommun tagit över sina två 
kretsloppscentraler och driver dem i egen regi. Ett stort utvecklingsarbete ska 
genomföras på centralerna för att förbättra både service för invånare och företag 
samt höja graden av grovavfallssortering med utökat antal fraktioner. 

En mer detaljerad beskrivning av Upplands-Bro kommun och fakta om 
avfallshanteringen finns i bilaga 1. 

Vision 2035 – Kommunen som ger plats  
Upplands-Bro kommun vill genom avfallsplanen 2018–2022 skapa ett långsiktigt 
arbete inom avfallshanteringen med Vision 2035 i fokus. Visionen antogs den 3 
juni 2015 av kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Visionen är vägledande i 
kommunens arbete och visar i vilken riktning kommunen ska utvecklas till år 
2035. 

Vid framtagandet av visionen fördes en omfattande medborgardialog, för att skapa 
delaktighet, ökad medvetenhet samt ökat intresse för utvecklingsfrågor. Visionen 
har även använts som vägledning i avfallsplanen så att medborgarperspektiv i 
planen är utgångspunkten. 

Visionen är till för och förverkligas av de som bor och verkar i kommunen. Att 
skapa närhet och gynna småskalighet samt skapa mötesplatser i form av t.ex. 
återbruk bidrar också till kommunens vision. 
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Miljöplan  
 
Kommunens miljöplan som styrande dokument med lokala miljömål antogs av 
kommunfullmäktige 2010 och är i behov av revidering. Denna plan gäller 
fortfarande tillsammans med kommunens översiktsplan, avfallsplan och grönplan 
samt relevanta lagar som miljöbalk och ramdirektiv för vatten. 

I miljöplanen lyfts till exempel arbetet med de kommunala verksamheternas 
avfallshantering. De målen är delvis aktuella och arbetet fortsätter för att 
källsortering ska finnas inom alla kommunens verksamheter. Målet att 50 % av 
kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall är redan uppnått. 

Arbetet pågår med en Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro som ska ersätta 
den gamla miljöplanen och klargöra prioriterade områden för en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i kommunen samt ge konkreta 
förslag på åtgärder. 

Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro kommer att utvecklas med tanke på de 
mål och ramverk för hållbarhetsarbetet som finns på nationell, regional och lokal 
nivå. Arbetet med att utveckla planen ska ta intryck av pågående arbete för hållbar 
utveckling i Sverige och andra länder. 
I avfallsplanen finns åtgärder som bidrar till att uppfylla målen i kommunens 
kommande utvecklingsplanen. 

 

    Visionens ledord 
 
Nyfikenhet 

Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar 
och synsätt. 

Omtanke 

Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats 
för tillit. 

Liv 

I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin 
plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden. 
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Mål och åtgärder 
I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål som anger kommunens övergripande 
målsättningar. Under dessa inriktningsmål finns ett antal delmål som konkretiserar 
de övergripande målsättningarna. Till varje delmål finns åtgärder som visar hur 
kommunen och andra berörda ska och kan arbeta för att uppfylla målen. Tanken 
med dessa mål är att de bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. 

I de allra flesta fall krävs en samverkan mellan olika aktörer för att målen ska 
kunna uppnås. Det kan vara till exempel kommunens olika kontor, bolag och 
verksamheter, fastighetsägare, byggherrar, företag och sist men inte minst 
kommuninvånarna. I flera fall, till exempel när det gäller avfall med 
producentansvar, har kommunen begränsad rådighet över insamling och 
hantering.  

Uppföljning av mål och åtgärder 

Uppföljning av avfallsplanen görs genom de mätbara mål som finns inom varje 
inriktningsmål. De mål som inte är mätbara följs upp genom kontroll av att 
planerade åtgärder har utförts. 
 
Inriktningsmål 1.  
En hållbar avfallshantering anpassad till människan 
 
För att uppnå målen för insamling och återvinning krävs det att vi 
har avfallssystem som fungerar bra och passar för de människor 
som är berörda. Det omfattar både avfallslämnare, sophämtare, 
personal på mottagnings- och behandlingsanläggningar, och alla 
andra som är en del av avfallshanteringskedjan.  
 
Genom att skapa enkla och lättillgängliga insamlingssystem kan nöjdheten bland 
kommuninvånarna öka. Hög nöjdhet kring avfallshanteringen tillsammans med 
hög medvetenhet och kunskap kan leda till en mer hållbar konsumtion.  
 
Hög nöjdhet kan också minska nedskräpningen då det upplevs lätt att göra rätt och 
att avfallet hamnar på rätt plats. I och med att nedskräpningen minskar upplevs 
också miljöerna i kommunen som mer trygga och trevliga att vistas i. 
Genom att skapa en medvetenhet kring konsumtionen och förändrad beteende kan 
mängden avfall som uppkommer minskas. Det är viktigt att se avfall som en 
resurs och sortera det rätt för att sedan kunna behandla det efter dess egenskaper.  

1a. Öka medvetenheten och kunskapen kring hållbar 
konsumtion 

För att uppnå en hållbar konsumtion behöver motivation skapas genom kunskap 
och medvetenhet. Det är även viktigt att informationen är tydlig och lättillgänglig.  

Medvetenheten om källsortering behöver öka kring olika avfallsslag/fraktioner för 
att även förebygga avfallets uppkomst och skapa förändrade beteenden.  

Gör det lätt att 
sortera rätt 
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Åtgärder för att uppnå målet 
• Använda fler mediekanaler för information till invånare och verksamheter och 

lyfta frågan kring hållbar konsumtion i samband med olika kommunevent. 

• Ta fram sorteringsanvisning med bilder för att de med läs- och 
skrivsvårigheter samt bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska kunna ta 
till sig informationen. 

• Uppmuntra till och medverka i skolprojekt anpassade till elever i olika 
årskurser, där avfallsminimering och avfallshantering står i fokus. Utveckla 
koncept där barn står som budbärare till sina föräldrar. Genomförs i samarbete 
med utbildningskontoret.  

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

1b. År 2022 ska minst 90 % av hushållen vara nöjda med hur 
avfallshanteringen fungerar i kommunen 

Det ska vara ”lätt att göra rätt”. Platser och utrustning för avfallslämning ska vara 
användarvänligt utformade med upplevd trygghet. Det ska vara tydligt hur 
kommunens insamlingssystem fungerar och hur sorteringen går till. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Ta fram en kommunikationsplan för avfallsverksamheten som knyter an till 

avfallsplanens mål. 
• Tydliggöra hur insamlingssystemet fungerar och förmedla det 

kretsloppstänkande som genomsyrar kommunens arbete. 

• Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan informera sina hyresgäster. 
• Öka kunskapen om avfallsfrågor inom kommunens kontor och bolag. 
• Främja insamlingssystem som gör avfallshanteringen mer tillgänglig och 

bekväm för användare.  
• Lyfta fram goda exempel på utrymmen för avfallshantering och 

avfallssortering, som kan användas som inspiration för byggherrar och 
fastighetsägare. 

• Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som saknas för att fler 
avfallslämnare ska bli nöjda. 

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

- Uppföljning genom enkät till avfallsabonnenterna avseende upplevd 
nöjdhet kring avfallshanteringen och upplevd service (%). 
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1c. Nedskräpningen ska minska i kommunen 
Nedskräpning leder till negativa konsekvenser på miljön, exempelvis skador på 
djur och människa, spridning av kemikalier och upplevd otrygghet.  

Upplands-Bro kommun arbetar genom sin vision för att skapa trygghet och visa 
omtanke för miljön. Det kan uppnås genom att skapa ett insamlingssystem där 
utgångspunkten är kundens behov och där det är lätt att göra rätt. Avfallet hamnar 
då på rätt plats och nedskräpningen minskar.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Arbeta med utveckling av insamlingssystem där hushållen och 

verksamheterna är nöjda med avfallshanteringen. 

• Arbeta förebyggande för att skapa medvetenhet och ta krafttag mot 
nedskräpning genom kampanjer, exempelvis skräpplockningsaktiviteter.  

• Kommunicera kommunens budskap att nedskräpningen är ett delat ansvar 
mellan individen och kommunen.  

• Nedskräpningen i kommunen ska mätas och följas upp. 
• Utveckla möjligheten att källsortera i offentlig miljö. 
• Fortsätta arbetet med Håll Sverige Rent och Skräpplockardagarna. 
• Utveckla insamlingssystemen i anslutning till kustmiljöer för att förebygga 

nedskräpning även i marina miljöer. 

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.  
- Införa skräpmätningar enligt befintliga metoder för att ha mätbara 

indikatorer för uppföljning. 

1d. Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya 
hämtningsplatser 

Många arbetsuppgifter som rör hämtning och övrig hantering av avfall kan vara 
problematiska ur arbetsmiljösynpunkt. Genom att alla berörda aktörer samverkar 
skapas bra förutsättningar för en sund arbetsmiljö. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Stödja entreprenörer i deras arbete med förbättring av arbetsmiljö hos sina 

medarbetare. Vara behjälpliga för entreprenörer i utredning av optimala 
lösningar för att åtgärda arbetsmiljöproblem.  

• Maskinella lösningar ska prioriteras i första hand vid alla nybyggnationer och 
större ombyggnationer. 

• Tydliggöra krav på arbetssätt avseende arbetsmiljöarbete i upphandlingar. 
• Medverka och bidra till en god dialog mellan fastighetsägare och entreprenör i 

deras åtgärdsprocess inom arbetsmiljöarbetet.  

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 
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Inriktningsmål 2  
Ta vara på avfallet som resurs 
 

EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som den också kallas, 
symboliserar graden av resurshushållning. Ju högre upp i 
trappan, desto bättre tar man vara på resurserna och generellt 
minskar belastningen på miljön.  

                        
Figur 1. Avfallstrappan. Källa: Avfall Sverige 

De översta trappstegen handlar om att förebygga uppkomsten av avfall och dess 
farlighet samt öka återanvändningen. Att förebygga avfall handlar om att tänka 
resurseffektivt och giftfritt tidigt. Det kan vara att designa en produkt för lång 
hållbarhet eller att planera inköp och användning för att minska onödigt spill. Det 
kan också handla om att stimulera människor och verksamheter att återanvända 
t.ex. möbler och kläder.  

För det avfall som ändå uppkommer är det viktigt att recirkulera och 
materialåtervinna så mycket som möjligt. Materialåtervinning gör inte bara att 
uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar 
energi. För att ta vara på avfallet behöver förutsättningar som uppmuntrar rätt 
beteende skapas. Detta går i samma linje som kommunens vision om nyfikenhet 
och öppenhet för nya tankar och idéer. 

En stor del av vårt avfall är biologiskt lätt nedbrytbart som till exempel matrester 
och trädgårdsavfall. Genom rötning (biologisk nedbrytning av organiskt material i 
syrefri miljö) utvinns energi och näring i form av biogas och biogödsel. Även 
kompostering ger en miljövinst genom att näringen tillvaratas. Det ger större 
miljövinster jämfört med att låta avfallet följa med den vanliga soppåsen till 
förbränning med energiutvinning. 

2a. Avfall ska förebyggas och en större andel produkter och 
material återanvändas 

För att klättra uppåt i avfallstrappan behöver mer avfall förebyggas och 
återbrukas. Genom att skapa goda förutsättningar för återanvändning kan avfall 
förebyggas och medvetenheten hos boende och verksamma i kommunen öka. Nya 

Låt gamla saker 
få nya hem 
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möjligheter behöver utvecklas där människan och miljön visas omtanke och det 
skapas enkla lösningar för att återbruka mer.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Medverka till fortsätt utveckling av system för insamling och återanvändning 

av kläder och textilier. 

• Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att öka medvetenheten bland 
kommunens verksamheter om vikten att förebygga att avfall uppstår. 

• Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat återbrukssystem för 
kommunens verksamheter på intranätet. 

• Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga event i samarbete med berörda 
aktörer. 

• Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på kretsloppscentraler genom utöka 
antal sorter av varor för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler 
mm.  

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.  

- Uppföljning av rapporterade årliga insamlade mängder kläder/textil mm.  

- Årliga jämförelser av total mängd insamlat hushållsavfall per person. 

2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden felsorterat 
avfall i soppåsen ska minska jämfört med 2017 

Genom bra förutsättningar för att sortera avfallet kan de flöden som går till 
materialåtervinning respektive utvinning av energi optimeras. Grovavfall är ett 
exempel där utsorteringen av nya fraktioner kan öka materialåtervinningen. 

Förpackningar och returpapper förekommer i stor utsträckning i soppåsen och 
förbättringsmöjligheter finns för ökad utsortering och återvinning av de olika 
materialslagen. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att stimulera till utökad sortering 

av hushållsavfall.  

• Utsortering av fraktionerna tidningar/kontorspapper, pappers-, glas-, metall- 
och plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas i alla kommunala 
verksamheter och i kommunens eget fastighetsbestånd. 

• Samarbeta med FTI och andra aktörer för utveckling av insamlingsplatser för 
förpackningar och tidningar samt identifiera områden där återvinningsstationer 
behövs. 

• Utveckla insamlingssystemen för källsorterade fraktioner tillsammans med 
berörda aktörer. 

• Ställa krav att platser/anläggningar för avfallshantering inom nybyggområde 
ska utformas med möjlighet till källsortering av förpackningar och tidningar.  
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• Öka sorteringsgraden av grovavfall på kretsloppscentralerna med nya 
materialfraktioner av t.ex. plast, planglas, olika sorts metaller, lastpallar och 
textilier. 

• Förbättra sortering genom demontering av grovavfall till olika fraktioner på 
kretsloppscentralerna, t ex däck från fälg, möbel. 

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker främst genom kontroll av att planerade åtgärder har 

utförts. 

- Följa upp antal kommunala verksamheter och fastigheter i kommunens 
fastighetsbestånd som har fastighetsnära insamling med källsortering. 

- Andel felsorterat avfall i soppåsen följs upp genom plockanalys. 

2c. Förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av 
bygg- och rivningsavfall ska öka 

Ett av EU avfallsdirektivets mål är att återanvändningen och 
materialåtervinningen av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska vara minst 70 
procent år 2020. Med kommunens snabba tillväxt och stora planer med 
byggnation av nya områden kommer målet vara aktuellt. En stor potential finns att 
genom god planering vid byggen minska andelen material som behöver kasseras.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Driva informationskampanjer om miljönyttan med effektiv hantering av 

byggmaterial och förebyggande av byggavfall, att spillmaterial vid 
byggproduktion ska minimeras och byggvaror hushållas 

• Inom tillsyn över hanteringen av bygg- och rivningsavfall ställa krav via 
materialinventering, kontroll/rivningsplan och deponideklaration vid 
slutsamråd för att kontrollera att lagen följs 

• Utreda möjlighet att ordna utsortering och återbruk av överblivet byggmaterial 
på kretsloppscentralerna.   

• Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur målet kan uppnås. 

Uppföljning och nyckeltal 
Redovisning av hur arbetet har genomförts för att nå delmålet.  

2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska minska  
Den mat som slängs i Sverige idag ger upphov till olika miljöproblem som till 
exempel stora mängder koldioxidutsläpp, övergödning av vattendrag mm. Genom 
att minska matsvinnet kan samhället nå stora miljövinster.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Öka kommuninvånarnas medvetenhet om matsvinnets påverkan på miljön och 

ekonomin 

• Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för att öka medvetenheten 
kring matsvinn i syfte att det ska minska 
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• Arbeta med kommunikationsprogram för minskning av matsvinnet. 

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

2e. Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till 
2022  

Även om matsvinnet minskar kommer det att uppstå matavfall. Så mycket som 
möjligt av det matavfall som uppstår ska sorteras ut. 

Allt insamlat matavfall ska gå till produktion av biogas och biogödsel för att skapa 
ett slutet kretslopp. Det är viktigt att så många som möjligt sorterar ut matavfall 
för att öka sorteringsgraden hos både invånare och verksamheter. Kommunens 
ambition är att minst 90 % av avfallslämnarna sorterar sitt matavfall. Minst 70 % 
av deras mängd matavfall per person ska sorteras ut. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Öka invånares medvetenhet om matavfallsinsamlingens betydelse för miljön 

och ekonomin. Det vill säga det matavfall som ändå uppstår ska samlas in och 
behandlas biologiskt till biogas och biogödsel.  

• Utsortering av matavfall ska finnas i alla kommunala verksamheter och i 
kommunens eget fastighetsbestånd.  

• Delta i matavfallskampanjer för att främja matavfallsinsamling. 

• Regelbundet genomföra uppföljning av mängder matavfall (följa upp statistik) 
med återkoppling till avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre 
sortering. 

• Utveckla insamling av matavfall från verksamheter särskilt från restauranger, 
storkök, livsmedelsbutiker mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan 
tillsyn.  

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

- Andel matavfall i soppåsen följs upp genom plockanalys. 

- Uppfölja totala mängden utsorterat matavfall per person relaterat till 
schablonberäknad mängd per person. 

2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi 
Deponering, det vill säga att lägga avfallet på en soptipp, är det lägsta steget i 
avfallstrappan. Deponering bör enbart användas för avfall som inte kan behandlas 
på annat sätt, till exempel mineralull och glasfiber.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på kretsloppscentralerna för att 

minska mängden avfall till deponi.  

• Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och var det ska lämnas. 
Uppdatera sorteringsguide.  
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Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 
- Uppföljning av mängd avfall från kretsloppscentralerna som går till 

deponering. 

Inriktningsmål 3  
Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö 
 

Avfall kan ge upphov till miljöpåverkan på flera 
olika sätt. Avfallshanteringen idag består till stor 
del av transporter med sopbil, vilket kan ge 
upphov till buller och utsläpp till luft som 
påverkar klimatet. Därför är en viktig del i arbetet 

med avfallsplanen att minimera miljöpåverkan från avfallsinsamlingen. 

För att skapa en hållbar miljö är det viktigt att det är en hög kvalitet på det avfall som 
sorteras ut. Ju mindre föroreningar och farliga ämnen det finns i avfallet, desto 
mindre blir risken för negativ påverkan på miljön. Kvaliteten på utsorterat matavfall 
måste vara hög för att rötresten, biogödsel, ska kunna användas på ett korrekt sätt.  

Det farliga avfallet och elavfallet måste hanteras på ett miljöriktigt sätt och sorteras 
ut för ett säkert omhändertagande. I takt med ökande användning av elektriska och 
elektroniska produkter ökar även mängden insamlat elavfall. Därför är det viktigt att 
elavfallet inte hamnar i soppåsen eller i grovavfall då det kan öka risken för utsläpp 
av farliga ämnen vid förbränning. 

3a. Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska minska 
jämfört med 2017.  

Genom att sortera ut avfall som innehåller farliga ämnen blir avfallet som går till 
förbränning (soppåsen) renare från olika miljö- och hälsofarliga ämnen. Det 
farliga avfallet kan då behandlas på ett säkert och miljöanpassat sätt.  Andel av 
farligt och elavfall i hushållens soppåsar ligger i dagsläget runt 0,5 % och vi vill 
sträva efter nollvisionen för farligt och elavfall i soppåsar.  

God tillgänglighet av insamlingsplatser i kombination med informationsinsatser 
ska höja insamlingen till en sådan nivå att vi närmar oss vår nollvision: det ska 
inte finnas något farligt avfall i hushållens sopkärl till 2022. 

Åtgärder för att uppnå målet  
• Informationskampanjer till kommuninvånare med fokus på varför det är 

viktigt att sortera ut farligt avfall och elavfall, vad som ska sorteras ut och var 
det ska lämnas. 

• Utveckla säkra och lättillgängliga system för insamling av hushållens farliga 
avfall. 

• Kommunens verksamheter ska ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår 
och förvissa sig om att hantering, borttransport och omhändertagande sker på 
ett korrekt sätt. 

Hög utsortering 
ger hållbar miljö  
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• Information och kontroll över hantering av farligt avfall och elavfall hos 
verksamheter ska samordnas i samband med annan tillsyn.  

• Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av farligt avfall i bygg- och 
rivningslov. 

Uppföljning och nyckeltal 
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

- Införa/kräva rapportering om hantering av farligt avfall från verksamheter 
för bättre kontroll och uppföljning. 

- Plockanalys, följa upp andel farligt avfall och elavfall i hushållens soppåse 
(%). 

3b. Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall 
Kvaliteten på matavfallet ska ständigt förbättras med ökande mängderna av 
insamlat matavfall samt ökande befolkning. För att uppfylla målet ska det 
utvecklingsarbetet som påbörjats vid införande av matavfallsinsamling fortsätta.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Fortsatta informationsinsatser riktade till både hushåll och verksamheter 

genom medverkan i nationella kampanjer och utökade aktiviteter i sociala 
medier. 

• Förbättra avvikelserapportering från chaufförer.  

• Effektivisera åtgärder mot felsorterat matavfall så att det sorteras på ett korrekt 
sätt. 

Uppföljning och nyckeltal  
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

- Uppföljning av antal reklamationer från insamlingsentreprenören eller 
förbehandlingsanläggning för matavfall. 

3c. Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall 
Den miljöpåverkan som själva insamlingen kan ge upphov till är främst buller, 
lukt, partiklar samt koldioxid från fossila drivmedel. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Arbeta för att avfallshantering i största utsträckning ska göras med fordon som 

drivs av förnyelsebara drivmedel. 

• Verka för en god och genomtänkt logistik för avfallstransporter. 

• Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför förändringar av 
hämtningssystemet.  

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 
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3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier 
Nedlagda deponier utgör en miljörisk då det innebär att stora mängder 
föroreningar och miljögifter samlas på en begränsad yta. Därför är det viktigt att 
ha kontroll över de gamla deponierna som finns i kommunen för att säkerställa att 
de ger en så liten miljöpåverkan som möjligt. Enligt den nationella avfallsplanen 
ska alla kommuner och länsstyrelser ha identifierat, inventerat och riskklassat alla 
nedlagda deponier till 2017. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för hushållsavfall.  

• Säkerställa att markägare genomför nödvändiga åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från gamla deponier. 

Uppföljning och nyckeltal 
Sammanställning av riskklassificering samt planerade åtgärder som har gjorts. 

 
Inriktningsmål 4  
Effektiva system för avfallshantering 
 
Systemen för insamling, mottagning, hantering och 
behandling av avfall ska vara effektiva. Det innebär: 

• System som är lättillgängliga och lättbegripliga 
för de som använder dem. 

• Flexibla system som kan anpassas efter ändrade 
förutsättningar, såsom nya lagkrav eller växande 
befolkning. 

• System som är anpassade och välplanerade med avseende på logistik och 
transporter. 

• Kostnadseffektiva system.  
• Säkra och robusta system som är motståndskraftiga vid kriser och 

extraordinära händelser. 
 

Samhället förändras ständigt och befolkningsökning, klimatförändringar samt 
ändrade lagkrav är faktorer som påverkar avfallshanteringen. För att skapa ett 
effektivt och lättillgängligt avfallshanteringssystem anger översiktsplanen att det 
ska tas fram planeringsriktlinjer för avfallsfrågor med syftet att ge vägledning vid 
detaljplaneprövning och bygglovsprövning.  

4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån funktionalitet och 
ekonomi 

Genom att se över kommunens insamlingssystem och entreprenadavtal kan både 
funktionaliteten och kostnadseffektiviteten förbättras. Genom att öka 
funktionaliteten för insamlingssystemet skapas också lättillgängliga och 
lättbegripliga system anpassade för människan. 

God planering ger 
möjlighet till 

miljömässiga och 
flexibla lösningar 
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Åtgärder för att uppnå målet 
• Främja moderna insamlingssystem utifrån miljö- och arbetsmiljöperspektiv 

via avfallstaxa.  

• Vara behjälpliga för fastighetsägare att de kan optimera insamlingsplatser 
utifrån funktionalitet och ekonomi. 

• Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för hållbar utveckling ur ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

• Sträva efter positiva förändringar i insamlingssystemet för att uppnå största 
möjliga miljönytta och servicegrad för pengarna. 

• Medverka i utredning av möjligheten att skaffa insamlingsplatser för 
toalettavfall från småbåtar.   

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts. 

4b. Insamlingssystemen ska vara flexibla 
System som är enkla att anpassa till förändrade förutsättningar är viktigt för att 
säkerställa fungerande avfallshantering. Med nyfikenhet och öppenhet kan 
flexibla insamlingssystem skapas för att hantera förändringar som exempelvis 
växande befolkningsmängd och ändrade lagkrav.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Bevaka nya tendenser i insamlingssystem för att se om det finns behov av att 

anpassa befintliga insamlingssystem. 

• Utreda förutsättningar för alternativa insamlingssystem för kommunens 
avfallshantering bland annat för fastighetsnära insamling.  

• Vara öppen för innovationer som kan leda till utvecklad avfallshantering. 

• Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem som finns eller behöver 
finnas för att skapa flexibilitet i dessa vid nybyggnationer.  

• Bevaka de politiska diskussioner som förs om insamlingsansvaret för 
förpackningar och tidningar och anpassa kommunens system efter resultatet.  

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.  

4c. Avfallshanteringen är en naturlig del av den fysiska 
planeringen 

Avfallshanteringen är en del av samhällets infrastruktur och för att åstadkomma 
väl fungerande lösningar behöver den finnas med i ett tidigt skede av 
planeringsprocessen och vara en naturlig del av den fysiska planeringen. Det 
gäller både vid förändringar i befintliga områden och vid nybyggnation. 

Åtgärder för att uppnå målet 
• Regler och riktlinjer om avfallshanteringen för fastighetsägare och byggherrar 

ska finnas i kommunens tekniska handbok  
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• Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning av planer, 
program och bygglov. 

• Kontinuerlig samverkan mellan berörda kontor/avdelningar för att skapa 
samsyn och samarbete.  

• Ställa krav på att det finns ytor för god avfallshantering i samband med 
nybyggnation, förtätning av bostadsområden, exploatering och utveckling av 
områden.  

• Fortsätta arbetet med att få en samsyn kring användandet av kommunal mark 
för avfallshantering, när möjlighet att anordna en bra hantering saknas på 
fastigheten. 

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.  

4d. Utveckla samverkansarbete med andra kommuner och 
aktörer 

Genom att samarbeta och skapa erfarenhetsutbyte med andra kommuner kan 
Upplands-Bro utveckla sitt arbete med avfallshanteringen i kommunen.  

Åtgärder för att uppnå målet 
• Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med grannkommuner på 

avfallsområdet. 

• Delta i gemensamma projekt och kampanjer med andra kommuner. 

• Samverka med andra aktörer för att hitta bra lösningar för avfallshantering. 

Uppföljning och nyckeltal 
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.  
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Bilaga 1. Avfallshantering i Upplands-Bro. 
Nulägesbeskrivning.   

 

 

 

 
1. Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv 
 
Upplands-Bro kommun tillhör Stockholms län och ligger vid Mälaren nordväst 
om Stockholm omringad av gränskommunerna Sigtuna, Håbo, Upplands Väsby, 
Järfälla och Ekerö. Kommunen har en areal på 328 km2 med 13 mil stränder runt 
Mälaren och en skärgård på närmare 50 öar. 
I kommunen bor 26 755 (2016) invånare både i tätorterna Kungsängen och Bro 
samt på landsbygden och den största delen av kommunen är glesbefolkad. Antalet 
hushåll är ungefär jämnt fördelat på boendeformerna lägenheter och villahushåll. 
Det finns också ca 800 fritidsbostäder (tabell 1). 
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Tabell 1. Befolkningsstatistik 2011–2016. 
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Invånare  23 984      24 353      24 703     25 287 25 789 26 755 
Årlig tillväxt 308 369 350 584 502 966 
Antal hushåll 10 017 10 006  10 172 10 247 10 399 10 779 
Antal hushåll i lägenheter 5 494  5 438 5 527 5 506 5 559 5 774 
Antal hushåll i småhus 4 523  4 568 4 645  4 741 4 840 5 005 
Fritidsbostäder  825 814 794 776 788 802 

Statistiken av antal invånare (SCB) medan antal hushåll i olika boendeform hämtad från faktureringsprogram Future  

 
Med kommunens snabba tillväxt tillsammans med utveckling av kollektivtrafik 
med bra förbindelse både till centrala Stockholm och till andra närliggande stora 
städer förväntas befolkningsutvecklingen vara positiv. Till år 2030 beräknas 
antalet invånare i kommunen ha passerat 35 000, en ökning med ca 12 000 
invånare, vilket motsvarar ungefär 5 000 nya bostäder (ÖP 2010). Kommunen 
främjar utbyggnaden av nya bostäder främst genom förtätning av befintliga 
tätorter, tätortsutvidgning samt omvandling av bostäder i fritidshusområden till 
permanentboende. 
 
Kommunen har ett varierat näringsliv med företag i olika storlekar och branscher. 
Antal företag ständigt växer i takt med befolkningstillväxt och gynnas även av bra 
företagsklimat.  
 
Det förekommer inga stora säsongsvariationer i antalet invånare, turister i 
kommunen eller annat som kan medföra stora säsongsvariationer i de uppkomna 
avfallsmängderna.  

2. Ekonomi   
Den kommunala avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte 
skattefinansierad. Kommunens avfallstaxa är en så kallat miljöstyrande 
avfallstaxa, som har utformats för att finansiera renhållningens verksamhet och 
samtidigt styra mot en bättre miljö och bidra till att avfallsplanens mål uppfylls. 
Taxan ska också leda till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö, ett enhetligt 
behållarsystem och en rättvis fördelning av kostnader. 
 
Avfallstaxan baseras på två principer enligt kommunallagen:  

1. Likställighetsprincipen innebär att avgiften för samma service ska vara 
lika oavsett om man bor i tätort eller i glesbygd. Differentieringen kan 
göras mellan fritidshus- och permanenthus och för att stimulera till 
sortering av miljöskäl. 

2. Självkostnadsprincipen innebär att den totala avfallstaxeintäkten ska vara 
lika stor som den samlade kostnaden för kommunens renhållningsansvar. 

 
Upplands-Bro kommuns avfallstaxa består i dagsläget av grundavgift och 
abonnemangsavgift samt tilläggstjänster som gångvägstillägg och 
extrahämtningar. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader för tillhandahållande av 
tjänster som kundtjänst, fakturering, information och planering. I grundavgiften 
för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppscentralerna, bl.a. hantering av 
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farligt avfall. För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och 
farligt avfall i grundavgiften, men verksamheter kan lämna grovavfall på 
kretsloppscentralerna mot avgift enligt särskild prislista. 
 
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell 
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.  
 
I samband med större förändringar som t ex nya upphandlingar av avfallstjänster, 
matavfallsinsamling eller ändring av insamlingssystem görs översyner av 
taxekonstruktionen och avgiftsnivåerna.  
Avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun omsatte ca 25 miljoner kronor år 
2016.  
 
3. Organisation och ansvarsfördelning  
Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för den avfallshantering som 
enligt Miljöbalkens 15 kap 20 § är kommunens ansvar. Kommunens 
renhållningsansvar omfattar insamling, transport och behandling av allt 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter.  
 
Avfallsenheten som tillhör Samhällsbyggnadskontorets Tekniska avdelning 
ansvarar för planering och utveckling av verksamhet, kommunikation med 
invånare samt upphandling och uppföljning av entreprenader. Kommunen har en 
Kontaktcenter för VA och avfall och registerhållning med fakturering i egen regi.  
 
Bygg- och miljönämnden har tillsyn över all avfallshantering inom kommunen, 
oavsett om ansvaret ligger på den enskilda individen, ett privat företag, en 
producent eller på kommunen själv. Undantaget är den omfattande verksamhet 
som bedrivs på Högbytorps kretsloppsanläggning, där länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 
 
Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur avfallet hanteras inom fastigheten och 
är skyldig att tillse att reglerna i de kommunala föreskrifterna följs samt att betala 
avgifter enligt gällande avfallstaxa. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB svarar 
för avfallslösningarna i de fastigheter som kommunen har sina verksamheter i. 
 
Avfallsinnehavaren ansvarar för att avfallet hanteras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt och att reglerna i de kommunala föreskrifterna följs.  
 
Verksamhetsutövare ansvarar själv för att genererat verksamhetsavfall 
borttransporteras av godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt 
godtagbart sätt.  
 
Kommunen sköter ingen avfallsinsamling i egen regi och anlitar entreprenörer 
för det operativa utförandet av den kommunala avfallshanteringen. Insamling, 
transport och behandling av hushållsavfall handlas upp i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (SFS 2007:1091).  
 
För närvarande är Ragn-Sells AB huvudentreprenör för insamling och transport av 
hushållsavfallet samt transport och behandling av grovavfall från kretslopps-
centralerna. Stena AB är entreprenör för insamling av farligt avfall. 
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Relita Industriservice AB är kommunens entreprenör för insamling av slamavfall 
från enskilda avlopp och fettavfall från verksamheter. Kundtjänst och 
registerhållning för slam- och fettavfall ingår i entreprenaden. 
 
Hämtning av hushållsavfall hos fritidsboende från öarna Alholmen och 
Gräsholmen samt klubbholmar sker med båt och ska upphandlas 2018.  
 
Producenter som yrkesmässigt tillverkar en produkt som faller under 
producentansvarsförordning är skyldiga att anordna insamling, transport och 
behandling av det avfall som uppstår då produkten kasseras.  
 
För förpackningar och tidningar finns producentansvar. Producenterna har genom 
materialbolag skapat FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) som 
samlar in förpackningar och tidningar huvudsakligen genom återvinningsstationer. 
För närvarande finns 13 kompletta återvinningsstationer inom kommunen. 
Fastighetsnära insamling (genom entreprenörer med avtal med FTI) av alla eller 
en del förpackningsslag förekommer i många flerbostadshusområden.  
  
El-Kretsen har ansvaret för transporter från kommunens insamlingsplatser och 
behandling av det elavfall som faller under producentansvaret. 
 
4. Avfall som kommunen ansvarar för 

4.1 Definition av hushållsavfall 
Med hushållsavfall menas avfall som uppstår i hushåll och till följd av 
användandet av bostaden för bostadsändamål. Begreppet omfattar även avfall från 
industrier, affärsrörelser med mera (så kallat jämförligt hushållsavfall) som 
uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. 
 
Hushållsavfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar redovisas i 
nedanstående fraktioner: 
• Kärl- och säckavfall (blandat eller sorterat i restavfall och matavfall) 
• Grovavfall 
• Farligt avfall 
• Slam- och fettavfall  
• Latrinavfall 

4.2 Kärl- och säckavfall  
Kärl- och säckavfall är den del av hushållsavfallet som återstår sedan grovavfall, 
farligt avfall samt tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar 
har sorterats ut. Avfallet samlas in i särskilda behållare såsom kärl, säck, 
containrar, underjordsbehållare eller i sopsugssystem. 
  
Hushållssoporna från småhus samlas in i returplastkärl 26 gånger per år. Den 
vanligaste kärlvolymen är 190 liter. Abonnenten kan välja kärlstorlek (140, 190, 
240, 370 liter) samt hämtningsintervall mellan varannan veckohämtning eller 
månadshämtning. Insamling i säck förekommer i de fall då abonnenter beställt en 
extra säck vid ordinarie hämtning. 
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Plastsäckar förekommer även på öarna och klubbholmar. Hämtning av 
hushållsavfall från öarna Alholmen och Gräsholmen sker i 160 liters säck med båt 
varje vecka under perioden april till oktober. Hämtning från klubbholmar sker 
efter beställning. 
 
I flerfamiljshus och hos verksamheter förekommer stora plastkärl (370 och 660 
liter), containrar, underjordsbehållare, komprimatorer eller sopsug. 
Hämtningsintervall sker efter behov och beslutas av abonnenten enligt taxan. 
  
Det insamlade kärl- och säckavfallet omlastas på Högbytorp kretsloppsanläggning 
för vidaretransport till Bristaverken i Sigtuna kommun för energiutvinning genom 
förbränning. 
Från 2014 påbörjades i kommunen insamling av matavfall och under 2016 
erbjuds möjlighet till utökad källsortering med separat insamling av matavfall för 
samtliga hushåll och verksamheter. 
 
Avfallsfraktionerna läggs i skilda kärl vid fastigheten, ett grönt kärl för det 
brännbara avfallet (restavfall) och ett brunt kärl för matavfallet eller i separata 
mark- eller underjordsbehållare avsedda för de två fraktionerna. Kommunen 
tillhandahåller papperspåsar och särskild påshållare för att underlätta insamlingen. 
Utsorteringen är frivillig men avfallstaxan har utformats så att det är fördelaktigt 
att sortera ut matavfallet. 
 
Hushållen kan också välja att själva ta hand om det utsorterade matavfallet genom 
hemkompostering. Det får göras i godkända kompostbehållare efter skriftlig 
anmälan till Bygg- och miljönämnden.  
 
Det insamlade matavfallet transporteras till Högbytorp för omlastning på större 
lastbil med släp för vidare transport till Södertörns biogasanläggning i Gladökvarn 
för rötning och produktion av biogas och rötrest.   
 
Tabell 2. Insamlade mängder kärl- och säckavfall (inkl. matavfall) i Upplands-Bro 
kommun 2010 – 2016.   

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Årsmängd, ton  5296 5236 5367 5468 5345 5254 4937 
kg/invånare  231   218   220   221 211 204  184  
(i Sverige) 229 235 231 229 228 225 224 

 
Statistiken visar att mängderna kärl- och säckavfall per person ständigt minskar i 
kommunen och ligger under medeltalet i Sverige (tabell 2). För kommunen är det 
önskvärt att trenden med minskade avfallsmängder fortsätter. Det kan ske genom 
att styra mot utsortering av förpackningar och matavfall.  
 
Plockanalyser av kärl- och säckavfall från tätort och glesbygd i kommunen 
genomfördes i maj 2011 samt augusti 2016 (se sammanställning av diagram 
nedan). Syfte med plockanalysen är att få kännedom om avfallets sammansättning 
med fokus på matavfall, farligt avfall, elavfall, textilier samt förpacknings- och 
tidningsavfall.  
 
Plockanalyser ger ett bra underlag för utvärdering av uppsatta mål och strategiska 
riktlinjer med åtgärder för utvecklingen av avfallshanteringen i kommunen.  
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För analyser valdes tre kategorier av boende med olika förutsättningar vad gäller 
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- villahushåll i tätort som normalt hänvisas till allmänna 
återvinningsstationer för att lämna förpackningar och tidningar och 
flertalet har individuella sopkärl vid fastigheten 

- villahushåll på landsbygden som i allmänhet har långt till närmaste 
återvinningsstation för att lämna förpackningar och tidningar samt har 
individuella sopkärl vid fastigheten 

  
Plockanalysen 2011 var den första plockanalysen som har utförts i kommunen. 
Plockanalysen påvisade nödvändiga åtgärder, t ex införande av 
matavfallsinsamling. Den andra plockanalysen 2016 utfördes efter att införandet 
av matavfallsinsamling var klart. Syftet var att se resultat av det arbetet med 
informationskampanjen och även stora investeringar i insamlingen av matavfall.   
 
Plockanalysen 2016 visar ett positiv resultat av införandet av 
matavfallsinsamlingen med en väsentlig minskning av andel matavfall i soppåsar 
hos boende i lägenheter (från 47 % till 14%) och i villor i tätort (från 61 % till 15 
%). Boende på landsbygden visar dock sämre resultat av matavfallssorteringen 
med hela 24 % matavfall i soppåsar (från 56 % före införandet av insamlingen). 
Det verkar som att knappt hälften av hushållen inte sorterar matavfall. Resultatet 
stödjer inte den allmänna uppfattningen att de boende på landsbygden ofta 
komposterar sitt matavfall utan att anmäla det till kommunen. 
 
Andel av övrigt avfall (restavfall) har nästan fördubblades i soppåsar hos 
lägenhet- och villaboende i tätort (från 27 % resp.16 % till 45 %). Det kan 
förklaras med att stor del av matavfallet sorteras ut genom separat insamling och 
att det matavfallet har högre densitet än restavfall. Det är en positiv tendens och 
målet är att restavfallet ska ta 100 % i soppåsarna.  
 
Plockanalyser visar även ökning av andel tidningar och förpackningar (från 21 
% till 37 %) i avfallet från tätorten. Den ökade andelen kan också förklaras att 
mindre matavfall kommer in i restavfallet. Det är dock ett kvarstående problem att 
tidningar och förpackningar hamnar i restavfallet.  
 
Värt att uppmärksamma att plockanalysen 2016 visar dålig utveckling av 
källsortering hos villahushåll på landsbygden. Matavfall tillsammans med 
förpackningar och tidningar utgör tre fjärdedelar av innehållet i deras soppåsar 
med bara en fjärdedel för restavfallet.  
 
Resultatet av båda plockanalyserna visar att hushållsavfallet innehåller en liten 
andel farligt avfall och elavfall som minskat något 2016 från 0,8 % till 0,5 % i 
medeltal och det är en positiv utveckling. Men det betyder ändå att det kan finnas 
upp till ca 24 ton farligt avfall och elavfall i hushållens kärl- och säckavfall varje 
år, eftersom den årliga restavfallsmängden är ca 4 700 ton (räknad utan matavfall, 
2015). 
Plockanalyser är ett bra verktyg för uppföljning och analys av problemen med 
avfallshanteringen, men man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av dessa 
resultat. Några större avvikelser i några soppåsar kan påverka så att resultatet blir 
missvisande. 
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4.3 Grovavfall 
Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte 
är lämpligt att samla in i ordinarie avfallsbehållare.   
 
Kretsloppscentralerna i Bro (Skällsta KLC) och Kungsängen (Brunna KLC) 
utgör grunden i kommunens system för insamling av grovavfall. Samtliga hushåll 
och företag samt föreningar i kommunen har tillgång till Kretsloppscentralerna sju 
dagar i veckan. Hushållen lämnar sitt sorterade grovavfall avgiftsfritt medan 
företag och föreningar har möjlighet att lämna sitt sorterade avfall mot avgift. En 
bytesbod för återbruk finns på Brunna KLC.   
 
Avfallslämnaren ska själv sortera avfallet och lämna det i rätt behållare på 
kretsloppscentralerna i följande fraktioner: 

• Brännbart avfall 
• Ej brännbart avfall  
• Hårdplast 
• Metall 
• Trä 
• Kartong och wellpapp  
• Trädgårdsavfall  
• Stenmaterial (byggavfall)  
• Gips 
• Däck  
• Tryckimpregnerat trä 
• Farligt avfall 
• Elavfall (elektronik, batterier) 
• Vitvaror (spisar, kylskåp, frysar etc.) 
• Tidningar och förpackningar 
• Kläder  

 
Endast begränsade mängder trädgårdsavfall (max 2 kbm) får lämnas på KLC. 
Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas avgiftsfritt på Ragn-Sells 
kretsloppsanläggning Högbytorp under särskilda lördagar under vår och höst. 
Hushållen erbjuds även abonnemang för insamling av trädgårdsavfall i separata 
kärl under sommarhalvåret. Hämtningsdagar är anpassade till trädgårdsarbetet 
med glesare intervall under sommarmånaderna och tätare intervall under vår och 
höst. Grovavfall hämtas även vid fastigheter av kommunens entreprenör efter 
beställning eller genom fast abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 
 
Byggavfall ingår inte i det kommunala renhållningsansvaret, men det finns ändå 
möjlighet för privatpersoner och verksamheter att lämna byggavfall på KLC, dock 
i begränsad mängd (max 2 kbm).  
 
Beroende på avfallstyp transporteras det avfall som kommer in till 
kretsloppscentralerna till olika behandlings- och återvinningsanläggningar. Det 
avfall som omfattas av producentansvar omhändertas av de materialbolag som är 
anslutna till FTI eller El-Kretsen AB. Övrigt avfall transporteras till Högbytorps 
kretsloppsanläggning för omlastning och vidaretransport till respektive 
behandlingsanläggning.  
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Tabell 3. Brunna Kretsloppscentral 
Avfall, ton 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hantering 
Brännbart 625 464 689 648 652 644 Energiåtervinning 
Deponi 95 69 93 86 92 97 Deponering 
Metall 225 178 258 266 258 300 Materialåtervinning 
Wellpapp 60 57 94 113 111 99 Materialåtervinning 
Trä 726 509 705 770 812 802 Energiåtervinning 
Tryckimpr. trä 132 60 113 135 136 166 Energiåtervinning 
Stenmaterial 208 166 225 300 290 289 Materialåtervinning 
Trädgårdsavfall 479 338 503 520 585 522 Energiåtervinning 
Gips 67 51 76 88 83 83 Materialåtervinning 

 
Tabell 4. Skällsta kretsloppscentral 

Avfall, ton 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hantering 
Brännbart 284 519 370 367 374 395 Energiåtervinning 
Deponi 51 88 49 72 87 40 Deponering 
Metall 123 194 152 158 162 161 Materialåtervinning 
Wellpapp 27 53 48 57 60 63 Materialåtervinning 
Trä 313 490 417 420 473 446 Energiåtervinning 
Tryckimpr. trä 28 76 56 73 73 78 Energiåtervinning 
Stenmaterial 84 168 135 142 156 164 Materialåtervinning 
Trädgårdsavfall 165 260 213 217 174 229 Energiåtervinning 
Gips 26 46 47 45 49 47 Materialåtervinning 

4.4 Farligt avfall  
Med farligt avfall menas sådant avfall som innehåller eller består av ämnen med 
farliga egenskaper. Ämnena kan vara farliga för att de är explosiva, brandfarliga, 
frätande eller giftiga för människor och natur. Farligt avfall från hushåll är till 
exempel rester av färg- och lösningsmedel, spillolja och bekämpningsmedel. 
Elavfall såsom batterier, lysrör, elektronik och vitvaror samt tryckimpregnerat trä 
räknas också som farligt avfall. Elavfallet omfattas dessutom av producentansvar.  
 
I Upplands-Bro kommun kan invånarna avgiftsfritt lämna farligt avfall på ett 
flertal platser. Man kan lämna sitt farliga avfall på någon av kommunens 
bemannade miljöstationer på kretsloppscentralerna. Boende i flerfamiljshus får 
lämna sitt elavfall i särskilda behållare för fastighetsnära insamling. Det finns 
också möjlighet att fyra gånger per år lämna farligt avfall och småelektronik (max 
25 liter) till en ambulerande insamlingsbil. Bilen åker en dag varje kvartal och står 
två timmar på tre fastställda platser i kommunens två tätorter. 
 
Det farliga avfallet som samlas in på kretsloppscentralerna transporteras sedan 
vidare till olika behandlingsanläggningar för slutligt omhändertagande. Det som 
inte kan återvinnas, oskadliggörs eller slutförvaras.  

4.5 Slam- och fettavfall 
Slam från enskilda avlopp uppkommer när en fastighet inte är ansluten till det 
kommunala avloppsledningsnätet. I Upplands-Bro finns det ca 900 sådana 
fastigheter. 
 
Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, t.ex. trekammarbrunnar och 
slutna tankar, utförs med slamsugningsfordon av kommunens entreprenör. 



Bilagor till Avfallsplan        2018 – 2022                    
för Upplands-Bro kommun 

Bilaga 1. Avfallshantering i Upplands-Bro. 
Nulägesbeskrivning. 

 

12 
 

  

Slammet tippas på en fast punkt på avloppsledningsnätet för vidare distribution till 
Käppala reningsverk på Lidingö, där det sambehandlas tillsammans med övrigt 
avloppsvatten från norra storstockholmsregionen. 
 
Restauranger och storkök ska ha fettavskiljare som töms med slamsugningsfordon. 
Fettavfallet transporteras till Syvab anläggning på Himmerfjärdsverket.  
Hämtning av slam från slamavskiljare (med WC) ska ske minst en gång per år och 
fettavfall från fettavskiljare minst 2 ggr per år enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

4.6 Latrin  
Latrin hämtas idag från ett fåtal kunder i plastkärl (23 liter) vid tomtgräns efter 
beställning. Den största delen av latrinavfallet komposteras idag i enskilda 
latrinkomposter. Försvarsmakten Livgardet är den största latrinlämnaren i 
kommunen. 
 
I en tabell nedan redovisas en sammanställning av avfallsmängder som omfattas 
av kommunalt ansvar som hanterades i kommunen under 2010 – 2016. 
 
Tabell 5. Insamlade avfallsmängder som lyder under kommunens ansvar 2010 – 2016.   

Avfall, ton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Grovavfall 3606 3558 3651 4073 4270 4416 4421 
Farligt avfall* 184 224 187 228 266 278 292 
Slam (m3) 7118 6939 6647 5930 6128 6728 5786 
Fett (m3) 193 267 237 189 212 313 249 
Latrin 4 4 3 3 2 2 2 
Matavfall     152 560 736 

*Som farligt avfall redovisas hushållens kemikalier samt tryckimpregnerat trä (utan elavfall). 

4.7 Övrigt avfall under kommunens ansvar 
4.7.1 Avfall från underhåll av kommunens allmänna platser  
Tekniska nämnden ansvarar för städning och vinterväghållning av kommunala 
gator, parker och grönytor. Underhållning ger upphov till renhållningsavfall, 
sopsand och snö. 
 
I Upplands-Bro kommun omhändertas avfall från allmänna papperskorgar av 
kommunens entreprenör BEAB som sköter även parkarbetet i kommunen. Skräp 
från allmänheten samlas in i ca 280 papperskorgar som finns utställda mest inom 
tätbebyggda områden Kungsängen, Brunna och Bro. I övrigt ansvarar enskilda 
väghållare för andra papperskorgar. I papperskorgarna slängs blandat material 
som t ex papper, glas och hundlatrin. Bland annat rensas glas ut manuellt och 
resten av materialet behandlas genom förbränning. Upplands-Bro kommun 
införde 2013 några fyrfackspapperskorgar (vid pendeltågsstationer) där avfallet 
sorteras i fraktionerna glas/brännbart/brännbart/metall.  
 
Upplands-Bro kommun från 2010 deltar aktivt i ett projekt ”Skräpplockardagar” 
som genomförs av en ideell organisation ”Håll Sverige rent”. Kommunen delar ut 
olika städområden som ägs eller sköts av kommunen till deltagare, mest 
föreningar och skolor samt bidrar med ersättning för städning.  
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Park- och trädgårdsavfall som uppkommer från skötsel av kommunens grönytor 
samlas av entreprenören och forslas bort till Högbytorps kretsloppsanläggning för 
kompostering eller energiutvinning.   
 
Snöröjningen sköts av kommunens entreprenör och den största delen av 
snömassor läggs på parkmark och andra gröna ytor.  
 
Sopsand återanvänds på något sätt. En del tvättas på Högbytorps anläggning för 
återanvändning i nästa säsong eller används för fyllning och täckning på deponin.  
 
5. Avfall som kommunen inte ansvarar för 

5.1 Avfall som omfattas av producentansvar 
Producentansvar innebär att producenterna, dvs. de som tillverkar, importerar 
eller säljer varor eller förpackningar, är skyldiga att ta hand om varorna även efter 
konsumentens slutanvändning. De ska se till att sådant avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. 
  
I Sverige omfattar lagstiftat producentansvar följande produktgrupper i dagsläget:  

• Tidningar och returpapper  
• Förpackningar av glas, papper, metall och plast 
• Elavfall och batterier 
• Däck 
• Bilar 
• Läkemedel 
• Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 

 
Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för konsumenterna 
att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar.  
 
Tabell 6. Ansvarigt materialbolag för respektive avfallsslag  

Avfallsslag Ansvarigt bolag 
Glasförpackningar Svensk Glasåtervinning AB 
Plastförpackningar  Plastkretsen AB 
Pappersförpackningar och wellpapp Returkartong AB 
Tidningar och returpapper Pressretur AB 
Metallförpackningar Svenska Metallkretsen AB 
Elektriskt och elektroniskt avfall El-Kretsen AB 
Batterier El-Kretsen AB & BlybatteriRetur 
Däck Svensk Däckåtervinning AB 
Bilar Bil Producentansvar Sverige AB 
Läkemedel Inget materialbolag finns 

 
5.1.1 Förpackningar och tidningar 
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är ett företag inom 
återvinningsbranschen som ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen, 
Metallkretsen, Returkartong, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. FTI ansluter 
producenter som vill uppfylla sitt producentansvar och betala förpackningsavgift. 
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Tidnings- och förpackningsavfallet samlas in via de 13 återvinningsstationer 
(ÅVS) som FTI har etablerat och driver i Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro 
kommun var bland de första kommuner som tecknade ett samverkansavtal med 
FTI om hantering av utsorterade förpackningar. Kommunen (men även privata 
markägare) upplåter mark för ÅVS samt kan påverka placering och skötsel av 
stationerna, men ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger hos 
materialbolagen. FTI ansvarar för regelbunden tömning av behållare samt 
städning vid ÅVS. 
Återvinningsstationerna är försedda med insamlingsbehållare för alla typer av 
förpackningar och tidningar samt för småbatterier. Det är också vanligt med 
insamlingsbehållare för kläder på ÅVS.  
 
I många flerbostadsområden samt hos vissa kommunala och privata verksamheter 
förekommer fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar med 
särskilda kärl för dessa avfallsslag. Fastighetsägare är själva ansvariga för 
insamling och transport av förpackningar till återvinning.  
 
Årlig statistik från FTI gällande insamlade mängder av förpackningar och 
tidningar per invånare i Upplands-Bro kommun visar stora avvikelser från 
medeltal i Sverige. Kommunen anser inte att statistiska data från FTI är 
tillförlitliga och presenteras därför inte här i dokumentet.    
 
5.1.2 Elavfall och batterier 
Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter har funnits sedan 
2005. Som elektriska och elektroniska produkter räknas samtliga produkter som är 
beroende av elektricitet för sin funktion, t.ex. vitvaror, kyl och frys, diverse 
elektronik, raka lysrör, lågenergi- och glödlampor. Elektriskt och elektroniskt 
avfall tas om hand för demontering, återvinning samt destruktion av farliga 
material och ämnen. 
 
El-Kretsen är näringslivets materialbolag som driver det rikstäckande systemet 
El-retur för insamling och återvinning av elavfall i samarbete med landets 
kommuner.  
 
Kommunens båda kretsloppscentraler är mottagningsplatser för både hushållens 
och verksamhets elavfall. Elavfall hämtas även avgiftsfritt från flerfamiljshus en 
gång per månad genom fastighetsnära insamling. 
 
Vitvaror hämtas av kommunen från villor och flerfamiljshus efter beställning mot 
avgift enligt avfallstaxan och transporteras till kretsloppscentraler för 
mellanlagring och vidare transport till återvinning.  
Producentansvar för batterier infördes 1 januari 2009, vilket medför att 
producenterna ansvarar för insamling och återvinning av alla batterier, såväl 
inbyggda som lösa oavsett vikt, typ eller användningsområde. El-Kretsen AB är 
ansvarig för omhändertagande av småbatterier.  
 
Insamling av bärbara batterier i Upplands-Bro sker via batteriholkar utplacerade 
på återvinningsstationer, kretsloppscentralerna, i butiker och i bostadsområden. 
Den mobila insamlingen av farligt avfall även tar emot batterier.  
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Blybatterier större än 3 kg, dvs. bilbatterier och industribatterier, samlas in på 
kommunens kretsloppscentraler och hos återförsäljare. BlyBatteriRetur är 
materialbolag för producentansvaret för blybatterier.  
 
5.1.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar omhändertagandet av uttjänta 
däck i Sverige. Gummiverkstäder tar emot uttjänta däck från privatpersoner utan 
extra kostnad. Om däcken sitter kvar på fälg har de dock rätt att ta ut en avgift för 
demontering. Däck kan också lämnas på kommunens kretsloppscentraler, en 
demonteringsavgift för däck på fälg tas ut. 
Under 2016 samlades 23 ton däck in i Upplands-Bro kommun. 
 
5.1.4 Bilar 
I Sverige återvinns eller återanvänds (sedan 2002) upp till 85 procent av 
materialet i de bilar som skrotas. Återvinning sker bland annat av metaller, glas 
och gummi.  
Den 1 juni 2007 infördes nya regler för skrotning av uttjänta bilar med utökat 
producentansvar för bilar. Det innebär bland annat att en producent, utan 
ersättning, ska ta emot en uttjänt bil och anvisa lämpliga ställen för mottagning 
inom ett avstånd om ca 50 km.  
Inom Upplands-Bro kommun finns inget mottagningsställe utan 
kommuninvånarna hänvisas till bildemonteringsföretag utanför kommunen.   
 
5.1.5 Läkemedel 
Sedan 2009 är det producentansvar även på läkemedel, vilket innebär att alla 
apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras 
bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 
Producenterna är också skyldiga att informera dem som köper läkemedel om 
möjligheten att lämna tillbaka läkemedelsavfall till apoteken och om varför 
avfallet inte bör blandas med övrigt avfall. Apoteken tillhandahåller plastpåsar för 
kasserade läkemedel. 
 
Producentansvaret för läkemedel omfattas dock inte av farligt avfall, vilket 
betyder att kommunerna ansvarar för att borttransportera vissa läkemedel som 
utgör farligt avfall från hushåll t.ex. cytostatika och cytotoxiska läkemedel. Även 
denna typ av läkemedel, samt använda kanyler, kan lämnas avgiftsfritt till apotek, 
där kommunens entreprenör hämtar avfallet.  
 
5.1.6 Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 
Med radioaktiva produkter avses produkter som innehåller radioaktiva ämnen och 
som inte omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om kärnteknisk verksamhet, eller 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. T.ex. omfattas 
brandvarnare av detta producentansvar. 
 
Med herrelös strålkälla avses en strålkälla som har övergivits, förlorats, flyttats 
från känd plats, stulits eller överlåtits till en ny innehavare utan föreskriven 
anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utan att mottagaren har underrättats. 

5.2 Verksamhetsavfall 
Verksamhetsavfall utgör den största delen av det genererade avfallet i samhället. 
Med verksamhetsavfall avses företagens processavfall vars specifika avfallsslag 



Bilagor till Avfallsplan        2018 – 2022                    
för Upplands-Bro kommun 

Bilaga 1. Avfallshantering i Upplands-Bro. 
Nulägesbeskrivning. 

 

16 
 

  

beror på typ av verksamhet men också vanligt förekommande farligt avfall, 
elavfall, jord- och schaktmassor, bygg- och rivningsavfall samt 
förpackningsavfall.  
 
Verksamhetsutövaren ansvarar själv för avfallshanteringen och måste se till att det 
producerade avfallet transporteras och behandlas på lagenligt sätt. Företagen kan 
anlita valfri entreprenör med transporttillstånd för bortforsling samt för 
omhändertagande. Företagen är skyldiga att omhänderta sitt förpackningsavfall 
separat och leverera det till producenternas insamlingssystem.   
 
Det finns ingen sammanställd information om mängder och sorts av 
verksamhetsavfall som uppkommer i Upplands-Bro kommun. En del statistik om 
vilket avfall som uppkommer hos företag finns i deras årliga miljö- och 
årsrapporterna och framkommer genom tillsynsarbetet. 
 
5.2.1 Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor 
Med byggavfall menas avfall från nyproduktion, om- och tillbyggnader, 
renovering, rivningsverksamhet, anläggningsarbeten samt jord och schaktmassor. 
Dessutom uppstår även mycket förpackningsmaterial, plast, frigolit mm som 
omfattas av producentansvar. 
 
Sortering av byggavfallet är nödvändig för att minska miljöbelastning och sträva 
efter bättre resursförbrukning och materialåtervinning samt minskning av 
transportkostnader och även deponiavgifter. Brännbart byggavfall, byggskrot, 
gipsskivor och planglas behandlas främst genom materialåtervinning och 
förbränning med energiutvinning samt deponering av vissa utsorterade inerta 
avfallsfraktioner. 
 
Företag kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift. Större 
mängder bygg- och rivningsavfall, jord- och schaktmassor hänvisas till 
kretsloppsanläggningen Högbytorp eller till andra anläggningar inom regionen.  
 
5.2.2 Farligt avfall från verksamheter 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för att det farliga avfallet som uppkommer inom 
dess verksamhet omhändertas på ett hälso- och miljömässigt sätt. Denne ska se till 
att avfallet sorteras, klassificeras och förvaras så att risker undviks och en fortsatt 
säker hantering kan genomföras. Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas 
på kommunens kretsloppscentraler. Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att 
avfallet transporteras av en transportör med giltigt tillstånd till en godkänd 
behandlingsanläggning. 
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Bilaga 2. Lagar, förordningar och mål 
 
Avfallshanteringen i Sverige styrs av olika lagkrav som utgår från EU-direktiv 
och sedan införlivas i svensk lagstiftning genom lagar, förordningar och 
föreskrifter.  
 
1. EU-nivå 

1.1. EU:s avfallsdirektiv och förordningar 
Det senaste EU-direktivet (2008/98/EG), ett s.k. ramdirektiv om avfall, anger 
ramarna för hur avfallshanteringen ska bedrivas samt ger möjlighet till 
medlemsländerna att anta specialdirektiv på området. 
Prioriteringsordning för lagstiftning och politik i fråga om avfallshantering ska 
byggas enligt en avfallshierarki. EU:s avfallshierarki innebär att avfallet ska 
behandlas i följande prioriteringsordning:  

• Förebyggande av avfall  
• Återanvändning  
• Materialåtervinning  
• Energiutvinning  
• Deponering  

 
Hierarkin innebär att avfall i första hand ska förebyggas. För det avfall som ändå 
uppkommer gäller att det i följande prioriteringsordning ska:  

- förberedas för återanvändning  
- materialåtervinnas 
- återvinnas på annat sätt t ex genom energiutvinning  
- bortskaffas 

 
Med förebyggande av avfall avses åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material 
eller en produkt blivit avfall och som innebär en minskning av:  

- mängden avfall genom återanvändning av produkter eller förlängning av 
produkters livslängd  

- den negativa påverkan på miljön och människors hälsa  
- halten av skadliga ämnen i material och produkter  

EU:s mål är att minska produkters miljöpåverkan under hela livscykeln genom att 
se produkters miljöbelastning ur ett helhetsperspektiv. Målet ska på sikt bidra till 
produkter som förbrukar mindre resurser, medför mindre påverkan på miljön och 
förebygger uppkomsten av avfall redan i konstruktionsstadier. 

Med återanvändning avses förfarande som innebär att produkter eller 
komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de 
ursprungligen var avsedda. 

När avfall ska förberedas för återanvändning avses detta i direktivet att 
återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom 
vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall bereds för att 
återanvändas igen utan någon annan förbehandling. 
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När avfallet inte lämpar sig att förberedas för återanvändning ska det 
materialåtervinnas. I direktivet definieras det som varje form av 
återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, 
material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra 
ändamål. Materialåtervinning omfattar upparbetning av organiskt material dock 
inte energiåtervinning eller upparbetning till material som ska användas som 
bränsle. 

Sådant avfall som inte lämpar sig att materialåtervinnas ska i stället återvinnas på 
annat sätt t.ex. genom energiåtervinning. Användning av avfall som bränsle eller 
annan energikälla som ersätter annat material vilket i annat fall skulle ha använts 
för detta syfte ska räknas som ett återvinningsförfarande.  

Som ett sista steg ska avfallet bortskaffas. Detta bortskaffningsförfarande inte 
utgör någon återvinning och ska användas endast då annan behandling av avfallet 
inte är möjlig. 

Det primära målet är att avfallets mängd och farlighet ska minska. Därefter ska 
avfallet återanvändas i så hög grad som möjligt, materialåtervinnas eller 
energiutvinnas. Deponering är det sista steget för omhändertagande av avfallet 
och ska användas endast då annan behandling inte är möjlig. I EU-direktivet 
infördes bland annat följande preciserade mål för medlemsländerna:  

• Till år 2015 ska medlemsländerna anordna separat insamling för 
åtminstone följande: papper, metall, plast och glas.  

• Till år 2020 ska 50 % mängder av papper, glas, metall och plast i avfall 
från hushåll och liknande avfall återanvändas eller återvinnas.  

• Till år 2020 ska 70 % av bygg- och rivningsavfall återanvändas eller 
återvinnas. 

Det kommer att utarbetas kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Kriterierna 
får främst betydelse för återvinningsledet när avfallet kan betraktas som sekundär 
råvara eller biprodukter. 

2. Nationell nivå 

2.1. Lagstiftning  
Avfallshanteringen i Sverige regleras huvudsakligen i en nationell 
miljölagstiftning som är samlad i miljöbalken med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. Det är framförallt Miljöbalken (1998:808) med tillhörande 
förordningar utfärdade med stöd av balken, framförallt Avfallsförordningen 
(2011:927), som styr den svenska avfallshanteringen.  
 
Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas så att återanvändning och återvinning, 
liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att 
kretslopp uppnås. Regler som berör avfallsområdet finns i första hand i kapitel 15.  
Kapitel 15 anger bland annat att kommunen ansvarar för insamling, transport och 
behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt att kommunen ska 
anta en renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering och en 
avfallsplan som beskriver hur kommunens hantering ska gå till. I bland andra 
kapitel 2, 9, 10, 26 och 27 finns bestämmelser som direkt och indirekt berör 
avfallsområdet. 
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Den 2 augusti 2016 trädde ett nytt 15 kap. miljöbalken i kraft, SFS 716:782. 
Många av bestämmelserna har ändrats redaktionellt och språkligt samt fått nya 
paragrafnummer. 

Förordningarna om producentansvar, Arbetsmiljölagen och Plan- och bygglagen 
är annan relevant lagstiftning inom avfallsområdet. Förordningarna om 
producentansvar finns för följande områden: 

• Returpapper – (SFS 2014:1074) i lydelse enligt SFS 2017:168 
• Förpackningar (2006:1273) i lydelse enligt SFS 2017:167 
• Elektriska och elektroniska produkter (2005:209)  
• Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208) 
• Bilar (2007:185) 
• Däck (1994:1236) 
• Batterier (2008:834) 
• Läkemedel (2009:1031) 
• Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (2007:193) 

Producentansvaret innebär att producenterna ska se till att det finns ett lämpligt 
insamlingssystem och att avfallet återvinns. 

2.2. Nationella miljömål  
Utgångspunkten för de nationella miljömålen är att vi i Sverige ska lösa våra 
miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer 
(generationsmålet). Dessutom ska arbetet med att lösa svenska miljöproblem inte 
ske på bekostnad av export av miljö- och hälsoproblem till andra länder.  

Med hänsyn till detta har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål 
som är viktiga för vår framtid. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Inom främst fyra av de 16 miljökvalitetsmålen behandlas frågor som berör 
avfallshantering. Det är God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö och Frisk luft. 

Till miljömålen finns 13 etappmål inom fyra prioriterade områden: biologisk 
mångfald, luftföroreningar, farliga ämnen och avfall. Etappmålen anger steg mot 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet och fastställas av regeringen. För 
avfallsområdet finns två etappmål för att öka resurshushållningen. 

• Etappmål 1: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. 
Detta genom att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tar 
tillvara. Minst 40 % ska behandlas så att även energi tar tillvara. 
Etappmålet ska vara uppnått år 2018.  

• Etappmål 2: Ökad resurshushållning i byggsektorn 

Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller 
annat materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020.  
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2.3. Planer och program 
Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla länder ha en nationell avfallsplan. 2012 tog 
Naturvårdsverket fram Sveriges nationella avfallsplan ”Från avfallsplanering till 
resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017”. 

Avfallsplanen pekar ut fem prioriterade områden där det bedöms finnas ett extra 
stort behov av åtgärder. Dessa områden är:  

- Avfall i bygg- och anläggningssektorn 
- Hushållens avfall 
- Resurshushållning i livsmedelskedjan 
- Avfallsbehandling 
- Illegal export av avfall till andra länder 

Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans gör vi en giftfri och 
resurseffektiv vinst – Sveriges program för förebyggande avfall 2014–2017” 
publicerades 2013 och har tagits fram av Naturvårdsverket. I programmet finns 8 
mål och 167 åtgärder för arbetet med att förebygga avfall. Dessa utgår från fyra 
fokusområden:   

- Mat 
- Textil 
- Elektronik 
- Byggande och rivning 

Naturvårdsverket samarbetar med regeringen för att ta fram en reviderad nationell 
avfallsplan där avfallsförebyggande programmet ska vara del av avfallsplanen. 

3. Regional nivå   

3.1. Miljömål 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de 
svenska miljömålen. De regionala miljömålen är desamma som de nationella 
målen. 

3.2. Regionplan 
För att möta de stora utmaningarna med hänsyn till vårt framtida klimat i en 
växande region med hög befolkningstillväxt, en integrerad region där människor 
kan frigöra sina livschanser utarbetades Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregion, RUFS 2010, av Regionplanenämnden.  

RUFS 2010 är godkänd som regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen av 
Regionplanenämnden. Den är antagen av landstingsfullmäktige i Stockholms län 
och har vunnit laga kraft som regionplan. RUFS 2010 är också beslutad av 
Länsstyrelsen som länets regionala utvecklingsprogram. 

Planen beskriver hur Stockholm kan bli Europas mest attraktiva storstadsregion 
och ger ledning, inspiration och stöd för inriktning, vägval och samordning för 
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling.  
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RUFS 2010 består av sex strategier med tillhörande planeringsmål och åtaganden. 
Ett preciserat åtagande berör avfallshanteringen, ”minska avfallsmängden och 
använd avfall som resurs”. Avfallsmängden måste minskas medan 
återvinningsgraden i avfallshanteringen måste ökas och avfall ska användas som 
resurs. Avfallshanteringen ska utgå från EU:s strategi för avfall och 
avfallshierarkin som innebär att åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall 
uppstår, samt för att återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand 
deponera avfall. Fortsatt anger RUFS att förbättring av avfallshanteringen med 
ökad återvinningsgrad skapas genom: 
 

• Kundanpassade system och information samt med hjälp av ekonomiska 
styrmedel 

• Förbättra och skapa nya platser för insamling, behandling och återvinning 
av avfall 

• Förbättra sorteringen genom gemensamma sorteringsprinciper och genom 
att lokala insamlings- och sorteringsstationer byggs ut 

• Bygga ut system för insamling av biologiskt avfall 
• För ny bebyggelse planera platser för fastighetsnära avfallshantering 
• Beakta avfallstransporterna till och från anläggningarna 
• Skydda befintliga avfallsanläggningar för att säkra en effektiv framtida 

hantering av avfall 
 
Arbetet är igång med nästa regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050. Den slutliga planen ska antas av landstingsfullmäktige under 2018. 

 
4. Lokal nivå 

Vision och övergripande mål för Upplands-Bro kommun 
Den övergripande visionen för avfallshantering i Upplands-Bro kommun utgår 
från politiska övergripande mål framtagna för kommunens framtida utveckling 
och kan sammanfattas i följande: 

Avfallshantering i Upplands-Bro kommun ska bidra till kommunens 
utveckling på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt 
genom att:  

• sätta medborgare i fokus för att möjliggöra att de lever klimatsmart och 
hälsosamt 

• aktivt bidra till en växande kommun med grön profil och hållbar utveckling 
• premiera resurssnålt beteende och kostnadseffektiv verksamhet 

För att visionen ska bli verklighet har ett antal övergripande mål som består av 
mer detaljerade delmål för kommunens avfallshantering formulerats. De 
övergripande målen och delmålen bygger till stor del på EU:s avfallshierarki vad 
gäller prioriteringar i avfallshantering.  

Kommunens mål och åtgärder för deras utförande presenteras i huvuddokument 
av avfallsplan. 
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Bilaga 3. Uppföljning av Avfallsplan 2007-2012 
Uppföljning av avfallsplanens övergripande mål och åtgärder är en viktig faktor för 
att målen ska nås. Genom uppföljningen konstateras om de utförda åtgärderna ger ett 
tillräckligt bra resultat eller om ytterligare resurser behöver sättas in för att nå målen.  

Åtgärderna bedöms som genomförd, delvis genomförd eller ej genomförd, och 
indikeras av olika symboler: 

 

Målet i planen har nåtts 
 

Målet i planen är delvis uppfyllt 
 

Målet i planen är inte uppfyllt 
 

2.2.1 Mängden hushållsavfall 
Mål: Minskning av den totala mängden hushållsavfall ska stimuleras genom 
aktiva insatser. 

 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Fortsatt kartläggning och 
uppföljning av avfallsflöden inom 
kommunen. 

 

 

Kartläggning och jämförelse med andra 
kommuner sker bland annat genom 
inmatning av avfallsuppgifter/statistiken i 
”Avfall Web” och El-Kretsen 

2. Verka för att kommunens inköp, 
entreprenader och egna 
verksamheter strävar efter 
avfallsminimering och återbruk.  

Detta gäller även när kommunen via 
exploateringsavtal bygger ut 
anläggningar som senare kommer 
att övergå i kommunens ägo. 

 

 
 

 

 
 

– Det finns politiskt beslut att alla 
kommunens verksamheter ska källsortera 
sitt avfall till 2015. Arbetet pågår. 

– Omfattande ombyggnation av 
kommunens två kretsloppscentraler 
genomfördes under 2012 

– En bytesbod/återbruk var byggd på 
Brunna KLC i vår 2014 

3. Verka för att företagens 
verksamhetsavfall hålls åtskilt från 
hushållsavfallet (matrester, städ- 
och hygienavfall). 

 

 

Företag får inte blanda sitt 
verksamhetsavfall med hushållsavfall (så 
kallad jämförligt hushållsavfall). Arbetet 
med kontroll över innehållet av 
företagens avfall och åtgärder pågår 
ständigt. 
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2.2.2 Minska mängden farligt avfall (inkl. batterier och 
småelektronik) i kärl-, säck- och grovavfallet 

Mål: Farligt avfall som uppkommer i kommunen ska sorteras ut och omhändertas 
på ett miljöanpassat sätt. Mängden utsorterat farligt avfall per invånare från 
hushållsavfallet ska öka jämfört med 2005 års nivå.  

 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Genomföra återkommande 
informationsinsatser om insamling, 
sortering och behandling av farligt 
avfall. Se vidare punkt 2.2.8. 

 

 

Under planperioden har följande 
informationsinsatser genomförts: 
– sorteringsguide i Miljöalmanacka 
– annonser i Mitt i om mobilinsamling 
– information på hemsidan 
– informationsbrev till föreningar  
 

2. Utreda och eventuellt införa 
någon form av fastighetsnära 
insamling av farligt avfall och 
småelektronik (2007–2008) 

 

 

Fastighetsnära insamling av elavfall har 
erbjudits till hushåll i flerfamiljshus. 
Gratis hämtning sker månadsvis.  

Mobilinsamling av småelektronik och 
farligt avfall infördes 2012. Insamlingen 
sker med särskild bil som kvartalsvis åker 
runt i kommunen och stannar på tre 
centrala platser i Bro och Kungsängen 
enligt annonserat schema.  

3. Förbättra mottagningen av farligt 
avfall på kretsloppscentralerna, 
eventuellt genom någon form av 
inlämningsdisk och rymligare och 
funktionellare utrymmen för 
mellanlagringen (2008) 

 

 

 

Båda KLC försedda med särskilda bord 
för insamling/utställning av farligt avfall 
med skyltning. Personalen sorterar sedan 
avfallet och förvarar det inom låsta 
miljöstationer. 

4. Om fastighetsnära insamling av 
farligt avfall införs: 

Avveckla de obemannade 
miljöstationerna hos OKQ8 i 
Kungsängen och hos Statoil i Bro. 

 

 

 

Alla obemannade miljöstationer är 
avvecklade. 

Fastighetsnära insamling av farligt avfall 
gäller endast elavfall och inte 
hushållskemikalier, färg, lim mm  
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2.2.3 Materialåtervinning  
Mål: Materialåtervinningen ur hushållsavfallet ska öka, bl.a. genom att förbättra 
sorteringen på kretsloppscentralerna (KLC) och genom att medverka till att 
förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) insamlingsresultat ökar mellan år 
2007 och 2012. Servicenivån på förpacknings- och tidningsinsamlingen ska 
uppfylla Avfallsrådets rekommendationer.  
 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1 Dubbelbemanning införs på 
kommunens KLC under kvällstider 
för att förbättra 
sorteringsinformationen till 
avfallslämnarna (2008) 

 

 

 

Dubbelbemanning infördes 2009 på 
kommunens KLC under samtliga 
öppettiden 

2. Samverkan med FTI för 
etablering av flera 
återvinningsstationer i befintlig 
bebyggelse och för etablering i nya 
bebyggelseområden. Utformningen 
av stationerna, inklusive deras 
utrustning, ska ske på ett sätt som är 
acceptabelt med hänsyn till estetik, 
säkerhet mm. En 
återvinningsstation i Bro tätort och 
en i Brunna-Kungsängen 
tätortsområde ska anpassas till 
rörelsehindrade personer.  Nya avtal 
ska tecknas om etableringar, drift 
och skötsel av stationerna (2007) 

 

 

 

Kommunen tecknade ett nytt 
samverkansavtal med FTI 2012. På 
årliga samrådsmöte diskuteras planer 
om etablering av nya 
återvinningsstationer samt driftsfrågor 
av befintliga stationer 

 

3. Planeringsriktlinjer för 
avfallsfrågor utarbetas i samverkan 
mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
som kan användas som redskap i 
kommunens arbete med fysisk 
planering, bygglov etc. Riktlinjerna 
föreläggs 
samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för beslut (2008) 

 

 

 

Dokumentet i sin helhet inte finns än 
men det finns en del av viktiga frågor i 
tekniska handboken.  

Arbetet med sammanställning av 
dokumentet planeras under 2017  
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4. Framtagande av generella 
riktlinjer för källsorteringen i de 
fastigheter där kommunen bedriver 
egen verksamhet. Riktlinjerna ska 
innehålla uppgifter om vilka 
fraktioner som ska källsorteras, var 
ansvaret ligger för genomförandet 
och hur finansieringen är 
organiserad (2008) 

 

 

 

Inventering av samtliga kommunens 
verksamheter genomfördes under 2012. 
Generella riktlinjer för källsorteringen i 
de fastigheter där kommunen bedriver 
egen verksamhet var framtagna av 
kommunstyrelsen 2013    

2.2.4 Biologiskt avfall 
Mål: Kommunen stimulerar hemkompostering och inför insamling av matavfall 
med biologisk behandling med prioritering av biologiskt avfall från storkök, 
restauranger och detaljhandel.  
 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Hemkompostering stimuleras 
genom borttagning av 
anmälningsavgiften för 
hemkompostering (2007–2008) 

 

 

Målet är inte aktuellt därför att 
matavfallsinsamling påbörjades i 
kommunen och prioriteras som mer 
miljövänlig 

2. Försöksverksamheten hos Coop-
Forum med nedkvarning av 
biologiskt grönavfall på 
avloppsnätet permanentas om och 
när utvärderingen utfaller positivt. 

 

 

Försöksverksamheten avvecklad pga att 
resultatet av försöket blev negativt 

 

3. Upphandling genomförs av 
insamling och biologisk behandling 
av matavfall från storkök, 
restauranger och livsmedelshandeln 
(2007–2008). 

 

 
 

Utredning gällande förutsättningar för 
upphandling av insamling och 
behandling av matavfall från 
verksamheter genomfördes våren 2011. 
Målet är inte aktuellt därför att 
möjligheten till matavfallsinsamling har 
erbjudits 

4. Separatinsamling av matavfall 
från hushållen införs när biologiska 
behandlingsalternativ finns 
tillgängliga som tillgodoser krav på 
återföring av näringsämnen till 
odlingsbar mark och/eller 
energiutvinning via 
biogasproduktion. 

 

 

 

Införande av matavfallsinsamling 
påbörjades 2014. Insamlat matavfall 
används för produktion av biogas och 
biogödsel 
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2.2.5 Insamling av hushållsavfall 
Mål: Kommunens uppföljning och kontroll av insamlingstjänster ska förbättras.  
Alla hämtställen ska vara utformade så att en god arbetsmiljö skapas för 
hämtningspersonalen. 
 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Registrerande system för 
tömningskontroll upphandlas 
(2007) 

 

 

Systemet EDP mobile upphandlades 
2013. Alla kärl utrustade med optisk 
registrering så kallad RFID-tagg och alla 
tömningar registreras direkt i ”Future” 
program 

 

2. Kontrollrutiner införs i 
insamlings- och omlastningsskedet 
för kvalitetssäkring av det 
brännbara kärl- och säckavfallet 
(2007) 

 

 

Insamlingsrutinerna är förändrade som 
så att omlastning numera sker öppet. Det 
innebär en möjlighet att upptäcka 
felsorterat avfall och ta bort det innan 
vidare transport till 
förbränningsanläggning 

 

3. Frågan om kundtjänst och 
faktureringstjänst i egen regi, eller 
hos entreprenör eller hos 
grannkommun utreds (2007) 

 

 

Frågan var utredd och kundtjänst för VA 
& avfall drevs i egen regi tillsammans 
med Håbo kommun. Från mars 2014 
flyttade kundtjänsten till Upplands-Bro 
kommun och ingår nu i kommunens 
kundcenter 

 

4. Fortsatt arbete med att inom 
beställarrollen medverka till att 
förbättra arbetsmiljön för 
hämtpersonalen. 

 

 

Arbetsmiljö alltid en punkt på 
dagordning vid samordningsmöten med 
entreprenören. Kommunen ser dock i 
första hand att arbetsmiljöfrågorna är 
entreprenörens ansvar. Kommunen är 
entreprenören behjälplig med lösningar 
och ev. åtgärder 
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2.2.6 Drift av kretsloppscentraler 
Mål: Verksamheten på kommunens kretsloppscentraler utvecklas fortlöpande med 
inriktning på god service, god säkerhet och hög materialåtervinning.  

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Benämningen 
”kretsloppscentral (KLC)” utbytes 
mot ”återvinningscentral” (2008) 

 

 

Centralerna fortsätter kallas 
kretsloppscentraler och inte 
återvinningscentraler (ÅVC) för att skilja 
sig från återvinningsstationer (ÅVS) 

2. Dubbelbemanning införs på 
kommunens kretsloppscentraler 
under öppettider som infaller på 
kvällstid och under lördagar-
söndagar (2008) 

 

 

Dubbelbemanning infördes 2009 på 
kommunens KLC under samtliga 
öppettiden 

3. Inlämningsavgiften tas bort för 
grovavfall från boende som 
lämnas in av bostadsföretag och 
bostadsrättsföreningar (2008) 

 

 

Frågan kommer att diskuteras i samband 
med införande av passersystem bland de 
andra reglerna för företag och föreningar 

4. Vid behov vidtas åtgärder för 
att öka intrångsskyddet på 
anläggningarna. 

 

 

Containrar hålls låsta när centralerna är 
stängda. Övervakningskameror 
installerades för nattövervakning på 
Brunna KLC i samband med omfattande 
ombyggnation av anläggningen (2012)   

2.2.7 Nedlagda deponier   
Kommunen är huvudman för 5 stycken gamla deponier. 

Mål: Kommunen ska vidtaga åtgärder under planperioden för att minimera risker för 
utsläpp av ämnen som kan påverka människa och miljö negativt från de nedlagda deponier 
som kommunen är huvudman för.  
 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Råby Skog: Upplaget bedöms 
inte ha någon påverkan på 
omgivningen och inga åtgärder 
behöver vidtas. 

 

 

Inga åtgärder behöver vidtas 

2. Bro, Gamla soptippen: 
Sannolikheten för oacceptabel 
påverkan på yt- och grundvattnet 
bedöms som stor. Mot bakgrund 
av detta bör dess påverkan på 
närmiljön ej underskattas. 

 

 

Deponin upphörde på 1960-talet. 
Upplagets plana yta innebär förhöjd 
vattenomsättning i upplaget. Någon 
provtagning och analys utfördes inte efter 
inventeringen. Förnyelse av 
riskklassificeringen planeras 
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Rekommenderad provtagning och 
analyser av ytvattnet i diket 
genom upplaget bör utföras. Då 
upplaget saknar täckning och 
vegetation bör sluttäckning snarast 
utföras. 

 

 

3. Brunna: Upplaget bedöms ge 
ringa påverkan på omgivningen. 
Provtagning och analys bör 
utföras för att erhålla info om 
upplagets verkliga inverkan på 
omgivningen, speciellt mot 
bakgrund av upplagets närhet till 
Sofiero och Lillsjöområdet. 

 

 

 

Deponin upphörde på 1970-talet. 
Inventering av deponin (1992) visade att 
någon påverkan på yt- eller grundvatten 
inte kunde konstateras. Förnyelse av 
riskklassificeringen planeras 

 

 

4. Lillsjön: Upplaget har nyttjats 
av kommunen, kommunens 
entreprenörer och exploatörer. Det 
kan inte uteslutas att deponering 
har gjorts av icke tillåtet avfall. 
Avslutningsplan har upprättats och 
genomförts. För närvarande pågår 
en ombyggnad av området för 
anpassning till utsikts- och 
friluftsverksamhet. Arbetet 
färdigställs under 2008. 

 

 

 

Inventering av deponin (1992) visade att 
någon påverkan på yt- eller grundvatten 
inte kunde konstateras. I dagsläget är 
deponin omvandlat till en parkmiljö som 
fungerar som utsiktsplats  

 

 

5. Kungsängens gamla soptipp: 
Sannolikheten för oacceptabel 
påverkan på yt- och grundvatten 
kan inte uteslutas då säkra 
uppgifter om vad som deponerats 
på upplaget saknas. Provtagning 
och analys av yt- och grundvatten 
för att klargöra avfallets 
eventuella toxiska effekter bör 
utföras i själva upplaget. Inom den 
västra delen av upplaget bör 
tätskiktet förbättras så att 
skaderisken för djur och 
människor elimineras. Om 
sättningar skulle uppstå bör 
åtgärderna utföras för att öka 
avrinningen från upplagsytan. 

 

 

Deponin upphörde på 1960-talet. 
Inventering av deponin (1992) visade att 
någon påverkan på yt- eller grundvatten 
inte kunde konstateras. Inga sättningar 
observerades men täckskiktet bedömdes 
som tunt. 

Någon provtagning och analys utfördes 
inte efter inventeringen 
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2.2.8 Information 
Mål: 2009 ska minst 75 % av hushållen och småföretagen i kommunen ha god kunskap 
om hur de ska sortera sitt avfall och hur det ska omhändertas.  Kommunens alla anställda 
ska ha god kunskap om avfallsfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. 
Kunskaperna om vikten av ”rent” avloppsvatten ska öka hos alla användare av det 
kommunala avloppsnätet.  

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. Genomföra en 
enkätundersökning för att skaffa 
information om kunskapsläget 
(2008) 

 

 

Kommunen genomför regelbundet 
enkätundersökning minst var tredje år. 
Undersökningar visar relativt högt 
kunskap om avfallshanteringen 

2. Utarbeta och genomföra en plan 
för informationsinsatser till 
hushåll, till kommunens egna 
verksamheter och till företag inom 
kommunen. Denna ska beakta 
informationsbehovet för 
kommuninvånare och verksamma 
inom kommunen som saknar eller 
har bristfälliga kunskaper i det 
svenska språket och prioritera det 
farliga avfallet, se punkt 2.2.2. 
(2008) 

 

 

Kommunen ständigt arbetar med 
kommunikation och informationsinsatser 
om avfallshantering.  

Miljöalmanacka, kommunens hemsida, 
annonsen i tidningar samt 
informationsbrev till invånare och 
föreningar i olika språk 

3. Informationsinsatser i 
samverkan med Käppalaförbundet 
med syftet att höja kvalitén på 
slammet från avloppsreningen. 

 

 

Informationsinsatser om vattenkvalitén 
samt kvalitén på slammet från 
avloppsreningen genomförs regelbundet 
genom information i Miljöalmanacka, på 
kommunens hemsida mm    

2.2.9 Samverkan 
Mål: Upplands-Bro kommun ska utöka samverkan med andra kommuner på 
avfallsområdet. 

Aktiviteter Status 
2016 

Kommentar 

1. En utredning genomförs med syftet att 
belysa möjligheterna till och 
konsekvenserna av en utökad samverkan 
med närliggande kommuner alternativt 
en anslutning till regionalt 
renhållningsbolag (2008–2009) 

 

 

Upplands-Bro kommun aktivt samverkar 
med grannkommuner i gemensamma 
upphandlingar, samordningsmöte, olika 
projekt och kampanjer 
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Bilaga 4. Avfallsanläggningar och nedlagda 
deponier 

Nedan följer en sammanställning av de anläggningar för hantering av avfall inom 
Upplands-Bro kommun som är skyldiga att anmäla eller söka tillstånd enligt 
bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

1. Anläggningar för hantering av avfall i Upplands-Bro 
kommun 

 
Anläggningsnamn 
Fastighetsbeteckning 

Högbytorps kretsloppsanläggning, Ragn-Sells 
Bro-Önsta 2:10; Klöv och lilla Ullevi 1:7  

SNI-kod 90.320; 90.100; 90.160; 90.181; 90.240; 90.290; 90.30; 
90.405; 90.406; 90.435; 90.45; 90.50; 90.70;  

Tillstånds- och 
anmälningsplikt 

A-anläggning 

Avfallsslag Hushållsavfall, grovavfall, verksamhetsavfall, 
industriavfall, byggavfall, aska, rens från reningsverk, 
förorenade jord- och schaktmassor, gjuterisand, asbest, 
farligt avfall, elavfall inkl. kyl- och frysmöbler, 
metallavfall, brännbart avfall, träavfall 

Hanteringsmetod • Deponering av industri- och hushållsavfall, 
slam och askor  

• Avvattning och absorbering av slamformigt 
avfall 

• Kompostering av trädgårdsavfall, avloppsslam 
och oljeförorenade massor 

• Mellanlagring och behandling av 
saneringsrester och fyllnadsmassor 

• Mellanlagring och sortering av industri och 
hushållsavfall 

• Mellanlagring och sortering av farligt avfall 
• Förädling av skrot och metaller 
• Förädling av bränslefraktioner ur industriavfall 
• Behandling av bensinstationsslam, avfallsolja 

och lösningsmedelsavfall 
• Fragmentering av läkemedelsavfall 
• Behandling av träavfall 
• Förbehandling/sortering av organiskt avfall 

 
Mottagna mängder 
2016 (ton/år) 

Ca 1 250 000 ton 

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd 
(ton/år) 

Total mängd per år 1 422 900 ton varav i lager vid ett 
och samma tillfälle 283 000 ton 
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Anläggningsnamn 
Fastighetsbeteckning 

Brunna kretsloppscentral, Upplands-Bro kommun 
Viby 19:37 

SNI-kod 90.40; 90.60 
Tillstånds- och 
anmälningsplikt 

C-anläggning 

Avfallsslag Grovavfall, trädgårdsavfall, metallavfall, brännbart 
avfall, ej brännbart avfall, träavfall, farligt avfall från 
hushåll, elavfall inkl. vitvaror samt kyl- och 
frysmöbler, wellpapp, förpackningar, kläder, 
verksamhetsavfall, byggavfall (i begränsat mängd). 

 

Hanteringsmetod • Grovavfall från hushållen och likartat avfall 
från företag samlas in och transporteras till 
Högbytorp för vidare behandling eller 
deponering. 

• Farligt avfall från hushållen tas emot vid 
miljöstation och transporteras till Högbytorp för 
vidare behandling eller slutligt 
omhändertagande. 

• Elavfall från hushåll och företag samlas och 
hämtas sedan av El-Kretsen. 

• Förpackningar och returpapper (tidningar) som 
omfattas av producentansvar samlas in och 
hämtas av FTI. 

• Kläder samlas in och hämtas av välgörande 
organisationer. 
 

Mottagna mängder 
2015 (ton/år) 

3 375 ton 

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd 
(ton/år) 

10 000 ton (icke farligt avfall) 

  
Anläggningsnamn 
Fastighetsbeteckning 

Skällsta kretsloppscentral, Upplands-Bro kommun 
Klöv och lilla Ullevi 1:5 

SNI-kod 90.40; 90.60 
Tillstånds- och 
anmälningsplikt 

C-anläggning 

Avfallsslag Grovavfall, trädgårdsavfall, metallavfall, brännbart 
avfall, ej brändbart avfall, träavfall, farligt avfall från 
hushåll, elavfall inkl. kyl- och frysmöbler, wellpapp, 
förpackningar, kläder, verksamhetsavfall, byggavfall (i 
begränsat mängd). 
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Hanteringsmetod • Grovavfall från hushållen och likartat avfall 
från företag samlas in och transporteras till 
Högbytorp för vidare behandling eller 
deponering. 

• Farligt avfall från hushållen tas emot vid 
miljöstation och transporteras till Högbytorp 
för vidare behandling eller slutligt 
omhändertagande. 

• Elavfall från hushåll och företag samlas in och 
hämtas sedan av El-Kretsen. 

• Förpackningar och returpapper (tidningar mm) 
som omfattas av producentansvar samlas in och 
hämtas av FTI. 

• Kläder samlas in och hämtas av välgörande 
organisationer. 

Mottagna mängder 
2015 (ton/år) 

1 800 ton 

Tillåten avfallsmängd 
enligt tillstånd 
(ton/år) 

10 000 ton (icke farligt avfall)  

2. Nedlagda deponier   
Nedan följer en sammanställning över nedlagda deponier i Upplands-Bro 
kommun. Förekommande nedlagda deponier har bedömts i fråga om risken för 
olägenhet för människors hälsa eller miljö och delats in i nedanstående riskklasser 
i enlighet med Naturvårdsverkets rapport: 4918 Metodik för inventering av 
förorenade områden: 
 
• Riskklass 1 - Mycket stor risk: Åtgärder bedöms som nödvändiga. Utformas 
efter lämpliga undersökningar. Tillsyn och kontroll kan behövas efter genomförda 
undersökningar. 

• Riskklass 2 - Stor risk: Åtgärder behöver troligen utföras. Upplaget bör 
undersökas för senare ställningstagande om så är fallet. 

• Riskklass 3 - Måttlig risk: Mindre åtgärder såsom avstädning, täckning av 
vissa delar och dylikt kan behövas. 

• Riskklass 4 - Liten risk: Inga åtgärder behövs för närvarande.  

Kommunen genomförde markmiljöundersökning av samtliga deponier 1992 som 
visade att de flesta deponier i stort sett ger ringa påverkan på omgivningen.  

Detaljerad beskrivning av aktiviteter och åtgärder finns även i bilaga 3 
Uppföljning av Avfallsplan 2007. 

Kommunen är huvudman för 5 gamla deponier som redovisas i tabellen nedan.  
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Nedlagda 
deponier 

Fastighets- 
beteckning 

Riskklas
s (1992) 

Kommentarer och rekommendationer 

Råby 
Skog 

Råby 3:1 4 Upphörde i slutet av 60-talet. Upplaget 
bedöms inte ha någon påverkan på 
omgivningen och inga åtgärder behöver vidtas. 

Bros 
gamla 
soptipp 

Brogård 1:84; 
Härnevi 1:71, 
32:1 

2 Upphörde på 60-talet. Sannolikheten för 
oacceptabel påverkan på yt- och grundvattnet 
bedöms som stor. Provtagning och analys av 
ytvattnet i diket genom upplaget bör utföras. 

Brunna Viby 19:17 3 Upphörde på 70-talet. Upplaget bedöms ge 
ringa påverkan på omgivningen. 

Lillsjön Kungsängens
-Tibble 1:331 

3 70-talet – 1993. I dagsläget är deponin 
omvandlat till en parkmiljö som fungerar som 
utsiktsplats. 

Kungsäng
ens gamla 
soptipp 

Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

2 Upphörde på 60-talet. Sannolikheten för 
oacceptabel påverkan på yt- och grundvatten 
kan inte uteslutas då säkra uppgifter om vad 
som deponerats på upplaget saknas. 

 

Övriga gamla deponier. 

Nedlagda 
deponier 

Fastighets-
beteckning 

Riskklas
s (1992) 

Kommentarer och rekommendationer 

Kalmarsand Spånga 2:1 2 Upphörde troligen på 60-talet. Provtagning 
och analys av grundvatten samt täckning av 
branten med tät möränmassor bör utföras.  

N.Gustavs-
berg 

Lindormsnä
s 1:5 

2 Upphörde på 60-talet. Säkra uppgifter om 
vad som deponerats saknas. Ett 
grundvattenprov bör tas för att klarlägga 
eventuell påverkan.  

Lindormnäs 
udde 

Låssa-
Tibble 1:13 

4 Upphörde troligen på 60-talet. Kontroll med 
lämpliga intervall för att se till att upplaget 
inte utnyttjas för ytterligare deponering. 

Håtuna Kvarnnibble 
2:47 (1/2) 

3 Före 1950.  Några undersökningar behöver 
inte utföras. Området används som 
betesmark. Täckskiktet bör kompletteras där 
sättningar ägt rum. 

Önsta Tibble-
Önsta 4:1 

3 Avslutad 1976–77. Utnyttjades för 
mellanlagring av avloppsslam. Provtagning 
och analys av yt- och grundvatten för att 
klarlägga utläckget från återstående 
avloppsslam bör utföras. 

Lejondal, 
norra och 
södra 

Lejondal 
1:1 

4 Upphörde på 70- respektive 60-talet. 
Utnyttjades mest för trädgårds- och 
jordbruksavfall. Området kan lämnas utan 
åtgärder. 
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Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning av 
avfallsplan 2018–2022 

1. Icke teknisk sammanfattning 
Den kommunala avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun sköts av 
avfallsenheten på tekniska avdelningen. Miljöbalken anger att en kommun ska ta 
fram en avfallsplan som ska hållas aktuell. Om en plan kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan anger miljöbalken att en miljöbedömning ska göras. 
Upplands-Bro kommun har bedömt att avfallsplanen kan ha betydande 
miljöpåverkan och en miljöbedömning har därför gjorts och redovisas i detta 
MKB-dokument.  
 
Upplands-Bro har 26 755 invånare (2016). Kommunen har ansvaret för att ta hand 
om det hushållsavfall som kommer både från hushåll och verksamheter, till 
exempel matavfall från restauranger och storkök och sådant avfall räknas också 
som hushållsavfall. 
 
Det avfall som inte sorteras ut behandlas genom förbränning i Bristaverket i 
Sigtuna. Matavfall behandlas också det till största delen genom förbränning, men 
andelen som sorteras ut har ökat. Det matavfallet rötas och då bildas biogas som 
kan användas till drivmedel för bussar och bilar. Rötresten kan användas till 
jordförbättring. Kommunen tar även hand om grovavfall, trädgårdsavfall, slam 
från enskilda avlopp, farligt avfall och elektronik från hushållen.  
 
Avfallsplanen är uppbyggd efter fyra inriktningsmål som är uppdelade i delmål 
och förslag på åtgärder:  
 
1. En hållbar avfallshantering anpassad till människan  
2. Ta vara på avfallet som en resurs  
3. Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö  
4. Effektiva system för avfallshantering  
 
Förslaget till ny avfallsplan har bedömts påverka miljön på följande sätt. 
Avfallsminskning kommer minska behovet av transporter och användningen av 
råvaror vilket minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.  
 
Ökad återvinning kan eventuellt öka transportbehovet eftersom det kan krävas 
skilda transporter för olika avfallsslag och dessa ska åka till olika 
avfallsanläggningar. Planen innehåller förslag om effektivare transporter och 
övergång till förnybara bränslen. Beroende på hur rutterna går kan transporterna 
däremot orsaka buller och luftföroreningar lokalt.  
 
Avfallstransporterna utgör liten del av de totala transporterna i samhället och 
deras påverkan blir därför troligtvis liten jämfört med övriga transporters 
påverkan.  
Ökad insamling av farligt avfall och elektronik, minskad nedskräpning, åtgärder 
mot marint skräp samt minskad miljöbelastning från deponier minskar risken för 
att farliga ämnen hamnar i mark och vatten.  
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Riksdagen har beslutat om 16 mål för miljön i Sverige. Förslaget till avfallsplan 
bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt 
God bebyggd miljö. Mer effektiva transporter medverkar till att uppfylla 
miljömålet Frisk luft, men det finns en risk för ökade föroreningar lokalt. De flesta 
delarna i planförslaget medverkar till att uppfylla målet Giftfri miljö.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget bidra till att minska avfallets påverkan på 
miljön. Planförslaget och den gällande avfallsplanen är skrivna med samma 
utgångspunkter och har många likheter. Planförslaget är däremot mer ambitiöst 
och bidrar därför mer till en god miljö. Insamling av textil samt åtgärder mot 
marint skräp och allmän nedskräpning är nyheter i planförslaget. 

2. Inledning 
Enligt 15 kapitlet miljöbalken ska alla kommuner ta fram en avfallsplan. Planen 
utgör, tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering, 
kommunens renhållningsordning. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall, inte bara 
det som kommunen själv hanterar. Planen ska bland annat innehålla: 
 
• nulägesbeskrivning 
• mål och åtgärder för avfallets insamling, behandling, mängd och farlighet  
• beskrivning av hur mål och åtgärder följs upp  
• beskrivning av hur miljöbedömning har gjorts.  
 
Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska 
samråda om innehållet i renhållningsordningen och den ska även ställas ut innan 
den antas.  
En mer utförlig beskrivning av avfallsplanen och processen kring den redovisas i 
förslaget till avfallsplan.  

3. Om miljöbedömningen och MKB  
Enligt 11 §, 6 kapitlet miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som 
krävs i lagen också göra en miljöbedömning av planen om planens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta ska göras för att miljöhänsyn 
ska arbetas in i planen så planen gynnar en hållbar utveckling. Upplands-Bro 
kommun har beslutat att avfallsplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför ska göras.  
 
Miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilket är 
föreliggande dokument. Innehållet i MKB:n styrs av 12 §, 6 kapitlet miljöbalken. 
MKB ska beskriva effekten på miljön för de miljöaspekter (delar av miljön) som 
är relevanta för planen. En sådan avgränsning redovisas i kapitel 7 i denna MKB.  
 
Avgränsningen och MKB:s innehåll har, i enlighet med 13 §, 6 kapitlet 
miljöbalken, samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län vid ett möte den 31 maj 
2016. Länsstyrelsen framhöll att MKB bör följa anvisningarna i 12 § men hade i 
övrigt inga synpunkter på MKB:s innehåll eller avgränsning. 
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3.1 Metodik och osäkerhet  

Bedömningarna av miljökonsekvenserna har gjorts utifrån de mål, delmål och 
åtgärder som planen beskriver. Det har antagits att samtliga dessa kommer att 
genomföras inom planperioden. Planförslagets eventuella positiva och negativa 
miljökonsekvenser beskrivs för varje relevant miljöaspekt. Nollalternativet 
beskrivs på samma sätt och planförslag och nollalternativ har jämförts med 
varandra.  
 
Bedömningarna är av nödvändighet begränsade till principiella resonemang 
baserat på befintlig kunskap. Det går till exempel inte att avgöra exakta rutter för 
avfallstransporter vilket gör att resonemang om bullerstörning, klimatpåverkan 
och luftföroreningar med nödvändighet blir behäftade med stora osäkerheter och 
måste föras övergripande.  

4. Upplands-Bro kommuns förslag till avfallsplan 
Planförslaget utgår från EU:s avfallshierarki (2008/98/EG) som anvisar att 
prioriteten i avfallsarbetet bör vara, i fallande ordning, förebyggande, 
återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Förslagen 
presenteras i sammanfattning här. För mer detaljerad information hänvisas till 
planförslaget.  
Planförslaget är uppbyggd efter fyra huvudmål med tillhörande delmål:  
 
1. En hållbar avfallshantering anpassad till människan.  
1a Öka medvetenheten och kunskapen kring hållbar konsumtion  
1b År 2022 ska minst 90 % av hushållen vara nöjda med hur avfallshanteringen 

fungerar i kommunen  
1c Nedskräpningen ska minska i kommunen  
1d Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya hämtningsplatser  
 
2. Ta vara på avfallet som en resurs.  
2a Avfall ska förebyggas och en större andel produkter och material återanvändas 
2b Materialåtervinningen ska öka och mängden felsorterat avfall i soppåsen ska 

minska jämfört med 2017  
2c Förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av bygg- och 

rivningsavfall ska öka 
2d Mängden matavfall som slängs i onödan ska minska  
2e Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till 2022 
2f Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi  
 
3. Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö.  
3a Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska minska jämfört med 2017  
3b Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall  
3c Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall  
3d Liten miljöpåverkan från gamla deponier  
 
4. Effektiva system för avfallshantering.  
4a Utveckla insamlingssystemet utifrån funktionalitet och ekonomi  
4b Insamlingssystemen ska vara flexibla  
4c Avfallshanteringen är en naturlig del av den fysiska planeringen  
4d Utveckla samverkansarbete med andra kommuner och aktörer 



Bilagor till Avfallsplan        2018 – 2022                    
för Upplands-Bro kommun 

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning av 
avfallsplan 2018–2022 

 

37 
 

  

Avfallsplanen innehåller förslag på flera åtgärder som syftar till att uppfylla 
målen. 

5. Förutsättningar  
De uppgifter som redovisas här är en sammanfattning av mer utförliga uppgifter 
som redovisas i övriga bilagor till avfallsplanen.  
Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren nordväst om Stockholm. Kommunen 
har 13 mil stränder runt Mälaren och en skärgård på närmare 50 öar. I kommunen 
bor 26 755 invånare både i tätorterna Kungsängen och Bro och på landsbygden. 
Ungefär hälften bor i lägenhet och hälften i fristående hus eller radhus. Det finns 
också ca 800 fritidsbostäder. 2022 förväntas folkmängden vara cirka 30 000.  
 
En kommun har ansvaret för att ta hand om det hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som uppstår i kommunen. Hushållsavfall är det avfall som 
uppstår i hushållen och är till exempel köksavfall, latrin och slam. Dessutom 
räknas grovavfall och farligt avfall som uppstår i hushållen som hushållsavfall. 
Kommunen har även ansvaret för det avfall som uppstår i de kommunala 
verksamheterna, till exempel sopsand.  
 
Mängd hushållsavfall och därmed jämförligt avfall insamlat i Upplands-Bro kommun 
2010–2016.  
Avfall, ton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Grovavfall 3606 3558 3651 4073 4270 4416 4421 
Farligt avfall* 184 224 187 228 266 278 292 
Slam (m3) 7118 6939 6647 5930 6128 6728 5786 
Fett (m3) 193 267 237 189 212 313 249 
Latrin 4 4 3 3 2 2 2 
Matavfall     152 560 736 

*Som farligt avfall redovisas hushållens kemikalier samt tryckimpregnerat trä (utan elavfall). 
 
Mat- och restavfall, vilket är det som normalt hamnar i soppåsen då övriga 
avfallsslag är utsorterade, förbränns i Bristaverket i Sigtuna.  
 
Separat utsortering av matavfall infördes 2014. Matavfallet samlas in genom 
utsortering i särskilda papperspåsar som samlas in separat i särskilda behållare. 
Det insamlade matavfallet transporteras till Högbytorp för omlastning på större 
lastbil med släp för vidare transport till Södertörns biogasanläggning i Gladökvarn 
för rötning och produktion av biogas och rötrest. Slam från enskilda avlopp 
samlas upp med slamsugningsbil och släpps till avloppsledningsnätet för 
behandling med övrigt avloppsvatten i Käppalaverket.  
 
Kretsloppscentralerna i Bro (Skällsta KLC) och Brunna (Brunna KLC) utgör 
grunden i kommunens system för insamling av grovavfall. Grovavfallet kan även 
hämtas vid fastigheten. Farligt avfall kan lämnas på någon av kommunens 
bemannade miljöstationer på kretsloppscentralerna. Det finns också möjlighet att 
fyra gånger per år lämna farligt avfall och småelektronik (max 25 liter) till en 
ambulerande insamlingsbil. Boende i flerfamiljshus får lämna sitt farliga avfall i 
särskilda behållare för fastighetsnära insamling.  
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Det avfall som omfattas av producentansvaret (tidningar, förpackningar, elavfall, 
läkemedel, däck med mera) ingår inte i kommunens ansvar. Detta samlas in via 
producenternas insamlingssystem.  
 
Annat avfall som kommunen inte ansvarar för är verksamhetsavfall som inte är 
hushållsavfallsliknande. Verksamhetsutövaren ansvarar för omhändertagandet av 
det avfallet. 

6. Avgränsningar 
Avgränsning i tid: 2018–2022 (planens giltighetstid).  
Avgränsning geografiskt: Upplands-Bro kommun.  
Avgränsning i sak: De miljöaspekter som beskrivs har valts ut bland dem som är 
relevanta i 6 kapitlet 12 § miljöbalken. Upplands-Bro kommun bedömer att den 
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan medföra gäller följande 
miljöaspekter:  

• människors hälsa  
• mark  
• vatten 
• luft 
• klimatfaktorer 
• materiella tillgångar och  
• bebyggelse 

 
En MKB görs i enlighet med miljöbalken. Arbetsmiljö omfattas inte av 
miljöbalken. Det finns en hänvisning i 1 kap 3 § miljöbalken till arbetsmiljölagen 
(1977:1160) där sådana frågor ska hanteras. Denna MKB hanterar därför inte 
arbetsmiljöfrågor.  

7. Alternativ beskrivning  
En MKB ska även beskriva konsekvenserna för miljön om den nya planen inte 
antas. Detta kallas för ett nollalternativ. Ett nollalternativ ska beskriva en trolig 
utveckling om planen inte antas. Det är alltså inte exakt samma sak som nuläget, 
men inte heller exakt samma sak som den gällande planen (Avfallsplan 2007–
2012) eftersom det har införts förändringar i avfallshanteringen som inte är en del 
av den gällande planen. 
 
Övergripande mål och strategiska riktlinjer i avfallsplanen 2007–2012 är följande:  

• Upplands-Bro kommun ska vara ett gott föredöme och fatta alla beslut 
med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande.  

• Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, 
återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering. 
Deponering får endast tillämpas när övriga metoder är olämpliga eller 
omöjliga att använda.  

• Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska. Miljöskadligt avfall 
som ändå uppstår ska omhändertas och behandlas på ett miljömässigt 
godtagbart sätt.  

• Avfallshanteringen ska vara tydlig, attraktiv och begriplig.  
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• Kommuninvånarna och företagen ska ha god kännedom om kommunens 
avfallssystem.  

• Avfallshanteringen ska organiseras så att god servicenivå uppnås för 
avfallslämnarna inom ramen för ekonomiska mål och miljömål. 
Taxesättningen ska stimulera till miljömässigt korrekta beteenden.  

• Kommunen ska aktivt deltaga i regionala samarbetsformer för 
avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av 
avfallshanteringen inom regionen.  

 
Avfallsplanen 2007–2012 innehåller även följande åtgärdsinriktade mål:  
 

• Minskning av den totala mängden hushållsavfall ska stimuleras genom 
aktiva insatser.  

• Farligt avfall som uppkommer i kommunen ska sorteras ut och 
omhändertas på ett miljöanpassat sätt. Mängden utsorterat farligt avfall per 
invånare från hushållsavfallet ska öka jämfört med 2005 års nivå.  

• Materialåtervinningen ur hushållsavfallet ska öka, bl.a. genom att förbättra 
sorteringen på kretsloppscentralerna och genom att medverka till att 
förpacknings- och tidningsinsamlingens insamlingsresultat ökar mellan år 
2007 och 2012. Servicenivån på förpacknings- och tidningsinsamlingen 
ska uppfylla Avfallsrådets rekommendationer.  

• Kommunen stimulerar hemkompostering och inför insamling av matavfall 
med biologisk behandling med prioritering av biologiskt avfall från 
storkök, restauranger och detaljhandel.  

• Kommunens uppföljning och kontroll av insamlingstjänster ska förbättras. 
Alla hämtställen ska vara utformade så att en god arbetsmiljö skapas för 
hämtningspersonalen.  

• Verksamheten på kommunens kretsloppscentraler utvecklas fortlöpande 
med inriktning på god service, god säkerhet och hög materialåtervinning.  

• Kommunen ska vidtaga åtgärder under planperioden för att minimera 
risker för utsläpp av ämnen som kan påverka människa och miljö negativt 
från de nedlagda deponier som kommunen är huvudman för.  

• 2009 ska minst 75 % av hushållen och småföretagen i kommunen ha god 
kunskap om hur de ska sortera sitt avfall och hur det ska omhändertas. 
Kommunens alla anställda ska ha god kunskap om avfallsfrågor inom sina 
respektive verksamhetsområden. Kunskaperna om vikten av ”rent” 
avloppsvatten ska öka hos alla användare av det kommunala avloppsnätet.  

• Upplands-Bro kommun ska utöka samverkan med andra kommuner på 
avfallsområdet.  

 
De flesta av de åtgärder som ingick i den gällande avfallsplanen har genomförts. 
Nollalternativet har i denna MKB antagits vara att avfallshanteringen sker som i 
nuläget och att planerade, ännu inte genomförda, åtgärder från tidigare plan 
kommer genomföras. 
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8. Beskrivning av betydande miljöpåverkan  
Här beskrivs bedömd betydande miljöpåverkan av avfallsplanens mål och 
åtgärder. Ambitionen är att göra beskrivningen så konkret som möjligt med 
hänsyn till avfallsplanens detaljeringsgrad. Eftersom avfallsplanen i stora delar 
ligger på en policynivå och rör hela kommunen blir detaljeringsgraden i många 
fall översiktlig.  
 
Detaljerade miljöbedömningar kommer att göras i samband med anmälningar eller 
tillståndsansökan för enskilda verksamheter, i de fall detta krävs. 
 
Avfallshantering i sig är i grunden en miljöåtgärd. Avfallshantering kan delas in i 
delprocesser. Dessa processer kan var och en, eller i samspel, ge upphov till olika 
miljöpåverkan. Viktiga processer i ett miljöperspektiv är lokalisering och typ av 
insamlingsanläggningar, insamlingssystem, transporter, behandling samt 
informationsinsatser.  

8.1 Människors hälsa, luft och bebyggelse  
Människors hälsa kan i detta sammanhang påverkas av sådant som buller, 
luftföroreningar och bakterier.  
 
8.1.1 Planförslaget 
Förslag som gäller avfallsminimering och hållbar konsumtion ger generellt ett 
mindre transportbehov av såväl råvaror, produkter som avfall. Färre transporter 
ger i sin tur mindre buller och mindre utsläpp av luftföroreningar, vilket är 
hälsofrämjande.  
Däremot kan ökad återvinning orsaka fler transporter. Återvinningen kräver ökad 
sortering, som ofta kräver separata transporter, eftersom olika material ska till 
separata återvinningsanläggningar. Detta kan då ge mer buller och utsläpp av 
luftföroreningar. En viktig faktor som styr omfattningen av en eventuell 
transportökning eller transportminskning är placeringen av 
återvinningsanläggningar och de rutter transporterna tar. Planen har som mål att 
miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall ska minimeras.  
 
Det går däremot inte, med avfallsplanens noggrannhetsgrad, att avgöra om 
transporterna ökar eller minskar eller hur den lokala påverkan blir. Det går alltså 
inte att avgöra om transporterna bidrar till att riktvärden för buller eller 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas lokalt. Miljökvalitetsnormer 
för luftkvalitet är tvingande och får inte överskridas.  
 
Övergång till förnybara drivmedel kommer sannolikt att minska transporternas 
lokala miljöpåverkan eftersom dessa generellt ger mindre utsläpp än dieselfordon. 
Sannolikt är avfallstransporternas påverkan dessutom liten i relation till de 
transporter som ändå görs i kommunen, men dessa frågor bör följas upp för de 
enskilda anläggningarna och i planeringen av rutterna för hämtning. Detta anges 
också i förslaget till åtgärder för att nå målen.  
 
Förslag som gäller förenklingar och ökad servicegrad i insamlingen av farligt 
avfall kan i förlängningen leda till att människors exponering för ämnena i detta 
avfall minskar eftersom insamlingsgraden erfarenhetsmässigt blir högre med 
enklare insamlingssystem och hanteringen mer specialiserad. Mindre andel farligt 
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avfall i den avfallsfraktion som förbränns innebär också mindre utsläpp till luft 
och mindre föroreningar i den aska som bildas.  
Minskad nedskräpning bidrar till en mer tilltalande bebyggelsemiljö vilket kan ge 
ett större välbefinnande.  
Mottagning av toalettavfall från småbåtar minskar risken att detta hamnar i 
vattnet, vilket bedöms vara positivt ur hälsosynpunkt. 
 
8.1.2 Nollalternativet  
Nollalternativet liknar till stora delar planförslaget och får därmed liknande 
miljökonsekvenser. Nedskräpning och separat textilinsamling ingår dock inte i 
nollalternativet.  

8.2 Mark  
Påverkan på mark kan i detta sammanhang vara sådant som försämring av 
markens kvalitet av sådant som tillförsel av giftiga ämnen eller nedskräpning, 
eller minskning av arealen tillgänglig mark på grund av ianspråktagande för vissa 
ändamål.  
 

8.2.1 Planförslaget 
Ökad insamling av farligt avfall och elavfall minskar risken för att dessa hamnar i 
soppåsen eller avloppet. Detta minskar sannolikt risken att ämnena i dessa 
avfallsslag sprids till mark till exempel i samband med spridning av rötrester, 
nedskräpning och liknande. 
Nedskräpning i form av till exempel plast verkar på samma sätt negativt på 
marken och mål om minskning av nedskräpning bedöms medverka till att minska 
detta.  
Mål som gäller miljöpåverkan från deponier och minskad mängd avfall till deponi 
verkar även de för bättre mark-kvalitet.  
Sammantaget bedöms åtgärderna vara positiva för miljöaspekten mark.  
 
8.2.2 Nollalternativet  
Nollalternativet liknar till stora delar planförslaget och bedöms därför medföra 
liknande konsekvenser. Nollalternativet innehåller däremot inga mål om 
nedskräpning.  

8.3 Vatten  
Påverkan på vatten kan i detta sammanhang vara utsläpp av giftiga ämnen, skräp 
eller utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve.  
 

8.3.1 Planförslaget 
Ökad insamling av farligt avfall och elavfall minskar risken för att dessa hamnar i 
soppåsen eller avloppet. Detta minskar sannolikt risken att ämnena i dessa 
avfallsslag sprids till vatten.  
Planförslaget innehåller delar som gäller bättre logistik och minskat matsvinn 
vilket kan leda till mindre transporter och i förlängningen minska utsläppen av 
kväveoxider till luften och därmed minska nedfallet av kväve till vatten.  
 
Insamling av toalettavfall från småbåtar bidrar också till att minska utsläpp av 
såväl fosfor som kväve samt virus och bakterier till vatten. Detta gäller även 
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minskat matsvinn som antas leda till mindre inköp av mat och i förlängningen en 
mindre intensiv odling.  
 
Delar i planen som gäller marint skräp förtjänar ett mer utvecklat resonemang 
eftersom det bygger på nya krav angivna i Havs- och vattenmyndighetens strategi 
för Nordsjön och Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2015) som anger att 
kommuner vid revidering av de kommunala avfallsplanerna ska identifiera och 
belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint 
skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.  
Marint skräp är enligt FN:s definition ett fast föremål som är tillverkat eller 
bearbetat och som direkt eller indirekt, medvetet eller omedvetet slängts eller 
övergivits på ett sådant sätt att det hamnat i en marin miljö.  
 
Upplands-Bro har strand till Mälaren. Mälaren räknas inte som marin miljö, men 
det som hamnar i Mälaren riskerar i förlängningen även att hamna i Saltsjön. Den 
del av Mälaren som har strand mot Upplands-Bro tillhör Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Delar i planen som gäller marint skräp kopplar starkt till 
delar som gäller nedskräpning i allmänhet. Skräp som slängs i samhället når ofta 
vatten-recipienten via dagvattennätet.  
 

8.3.2 Nollalternativet  
Nollalternativet är mycket likt planförslaget och medför liknande konsekvenser 
för miljön om än i mindre skala vad gäller utsortering av till exempel farligt 
avfall. Nollalternativet innehåller däremot inga förslag som gäller marint skräp 
eller allmän nedskräpning. 

8.4 Klimatfaktorer  
Klimatfaktorer är i detta sammanhang framför allt utsläpp eller bindning av 
klimatpåverkande gaser såsom koldioxid och metan.  
 

8.4.1 Planförslaget 
Planen innehåller delar som gäller avfallsminimering, återanvändning och 
materialåtervinning. Generellt är det så att avfallsminimering och återanvändning 
ger mindre klimatpåverkan än produktion av produkter av jungfruligt material 
(IVL, 2010). Detta beror på att avfallsminimering generellt antas minska åtgången 
av råvaror och energi samt ger upphov till färre transporter av råvaror, produkter 
och avfall. Biogastillverkning från matavfall bidrar till mindre utsläpp av 
klimatpåverkande gaser eftersom biogasen kan ersätta fossila drivmedel.  
 
Återanvändning och återvinning kan däremot kräva ökat transportbehov lokalt. 
Återvinning kan också kräva separata transporter av sorterade avfallsslag, vilket i 
sig kan kräva större transportarbete. Eftersom det i planen finns förslag som 
anvisar att fordonen ska drivas med förnybara drivmedel och att man ska verka för 
genomtänkt logistik, görs här ett antagande att klimatpåverkan från transporterna 
kommer att minimeras per transporterat ton. Dessa frågor bör följas upp för de 
enskilda anläggningarna och i planeringen av rutterna för hämtning.  
 

8.4.2 Nollalternativet  
Nollalternativet liknar till stor del planförslaget med den skillnaden att 
omfattningen av avfallsminimering och återvinning är mindre. Påverkan från 
ökade eller minskade transporter blir därför likartad, men i mindre omfattning.  
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8.5 Materiella tillgångar  
Materiella tillgångar är i detta sammanhang framför allt naturresurser och råvaror. 
Bebyggelse och mark är också de materiella tillgångar, men berörs i andra avsnitt.  
 

8.5.1 Planförslaget 
Avfallsminimering och återanvändning samt återvinning minskar behovet av att 
tillverka material från jungfruliga råvaror samt transporter av dessa.  
 
8.5.2 Nollalternativet  
Nollalternativet liknar till stor del planförslaget med den skillnaden att 
omfattningen av avfallsminimering och återvinning är mindre. Påverkan på 
materiella tillgångar blir därför likartad, men i mindre omfattning.  

9. Miljökvalitetsmål 

9.1 Nationella miljökvalitetsmål  
Riksdagen beslutade år 2010 om målstrukturen för det svenska miljöarbetet, med 
ett generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. År 2010 tillsatte regeringen 
en beredning för att lämna förslag på hur målen kan nås.  
 
Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi 
till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU 
och i internationella sammanhang.  
 
Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att 
samhället ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.  
 
Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som samhällets 
miljöarbete ska leda till. Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar som 
tydligare definierar vilket miljötillstånd som samhället ska uppnå. Det finns 16 
miljömål. De som är markerade med fet stil bedöms vara relevanta för 
planförslaget:  
1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft  
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  
9. Grundvatten av god kvalitet  
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
14. Storslagen fjällmiljö  
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv.  
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Begränsad klimatpåverkan  
Mål som gäller avfallsförebyggande och bättre logistik transporter bedöms i sin 
helhet bidra till att uppfylla miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  
 

Frisk luft  
Förslag som gäller effektivare transporter och minskad miljöpåverkan vid 
insamling av hushållsavfall medverkar till att uppfylla miljömålet Frisk luft. Det 
finns dock en oklarhet om ökad sortering och återvinning kan kräva större 
transportarbete och därmed ge sämre luft lokalt. Sannolikt är dock 
avfallstransporternas bidrag till luftföroreningarna små jämfört med övriga 
transporter.  
 
Giftfri miljö  
Mål som gäller mindre nedskräpning och minskad andel farligt avfall i 
hushållsavfallet medverkar till att uppfylla miljömålet Giftfri miljö.  
 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Mål som gäller mindre nedskräpning och minskning av marint skräp, liten 
påverkan från deponier, mer effektiva transporter och övergång till förnybara 
drivmedel medverkar till att uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag 
samt Hav i balans och levande kust och skärgård.  
 
God bebyggd miljö  
Mål och delmål som medför ökad sortering, ökad insamling av farligt avfall, 
optimerade transportvägar samt minskad nedskräpning medverkar till att uppfylla 
miljömålet God bebyggd miljö.  

9.2 Regionala miljömål  
Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella 
miljömålen som ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i länet. Dessa 
är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, 
Ingen övergödning samt God bebyggd miljö. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
bedöms inte vara relevant för planförslaget.  
 
Stockholms län har formulerat mål i anslutning till miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013).  
 
Mål 1: Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar 
med 19 procent till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av 
handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent till år 
2020.  
Måluppfyllnad planförslag: Avfallsplanen innehåller mål om att större andel av det 
uppkomna matavfallet ska samlas in för biogasproduktion. Ökad produktion av 
biogas bidrar till att uppfylla målet.  
 
Mål 2: Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 jämfört 
med år 2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser).  
Måluppfyllnad planförslag: Mål i avfallsplanen som rör effektivare transporter 
bidrar till detta.  
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Mål 3: De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till 
minskar med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2 ekvivalenter) jämfört 
med år 2005 och med 40 procent till år 2030.  
Måluppfyllnad planförslaget: Se mål 1. 
 
Mål 4: År 2020 är 16 procent av energianvändningen inom transportsektorn 
förnybar.  
Måluppfyllnad planförslaget: Planen innehåller mål om minimerad miljöpåverkan 
vid insamling av hushållsavfall, vilket bland annat ska ske genom kravställande på 
förnybara drivmedel vid upphandling av avfallsinsamling.  
 
Mål 5: Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 procent med förnybara 
bränslen, spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 procent med 
förnybara bränslen.  
Måluppfyllnad planförslaget: Se mål 1.  
 
I anslutning till miljömålet Frisk luft har Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram 
ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). Åtgärdsprogrammet utgår från miljökvalitetsnormer för 
luft enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477), varav kvävedioxid och partiklar 
är de som vanligtvis överskrids först och därför anses är dimensionerande.  
 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet gäller framför allt gatustädning, reglering av 
trafiken, införande av miljözon mm. Planförslaget påverkar luftkvaliteten främst 
med de transportfordon som används. De åtgärdsförslag i planförslaget som gäller 
effektivare transporter verkar i samma anda som länsstyrelsens åtgärdsprogram. 
Hänsyn bör dock tas till eventuell lokal påverkan i samband med att 
hämtningsrutter planeras.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en strategi för miljömålet Giftfri 
miljö i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015). Länsstyrelsen har 
inte formulerat regionala mål, men anger ett antal åtgärdsområden för arbetet med 
giftfri miljö. Det som berör planförslaget är framför allt åtgärdsområdet 
Förbättrad avfallshantering. I detta åtgärdsområde framhålls vikten av att följa 
EU:s avfallshierarki, att sortera ut farligt avfall, att förbättra hanteringen av 
förorenade massor samt förebygga och förbättra insamlingen av bygg- och 
rivningsavfall. Planförslaget bidrar till att uppfylla dessa mål.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en strategi för miljömålet Ingen 
övergödning i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015). Länsstyrelsen 
har inte formulerat regionala mål, men anger ett antal åtgärdsområden för arbetet 
mot övergödning. Planförslaget berörs av alla tre av de framtagna 
åtgärdsområdena A) Samhällsplanering, regionala strukturer och 
markanvändning samt B) Hållbar konsumtion av varor och tjänster samt C) 
Transporter och resande. Här anges åtgärder såsom att samla in slam från 
enskilda avlopp och röta detta för att kunna ta fram biogas samt återföra slam till 
åkrar, minskat matsvinn och krav på hållbara transporter i offentlig upphandling. 
Planförslaget bidrar till detta arbete.  
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Länsstyrelsen i Stockholms län har inte tagit fram någon regional strategi eller 
regionala mål för miljömålet God bebyggd miljö. Länsstyrelsen avvaktar 
pågående arbete på Boverket och med den nya regionplanen RUFS som är under 
utarbetande.  

9.3 Lokala miljömål  
Upplands-Bro kommun har antagit en miljöplan för perioden 2010-2030. Arbete 
med revidering av miljöplanen sker parallellt med framtagandet av ny avfallsplan.  
 
Miljöplanens lokala miljömål har utgått från fyra kretsloppsvillkor: Vårda 
jordskorpan, Undvik onaturliga ämnen, Bevara växter och djur och Sluta slösa.  
 
De lokala miljömålen är indelade i tre miljömålsområden: 
 

• Effektivare användning av energi och transporter  
• Giftfria och resurssnåla kretslopp  
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.  

 
För varje miljömålsområde innehåller miljöplanen långsiktiga mål och mätbara 
delmål. Tre av de mätbara målen har relevans för avfallsplanen: 
  
– Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 50 % till år 2020 med 2008 
som basår. 
Målet inkluderar minskning av fossil energi i transportsektorn, vilket planförslaget 
innehåller mål och åtgärder för att bidra till. Planförslaget bedöms ligga väl i linje 
med målet.  
 
– Källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver egen 
verksamhet senast år 2015.  
Planförslaget innehåller mål om ökad andel utsortering av matavfall och 
innehåller motsvarande åtgärdsförslag och bedöms därför ligga väl i linje med 
målet.  
 
– 50 % av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall 
för biogasproduktion.  
Det är dock viktigt att kommunen inte gör sig beroende av matavfall för 
biogasproduktion, utan nyttjar energigrödor odlade utan att de inkräktar på 
livsmedelsproduktionen. Målet ska vara uppnått år 2015.  
Planförslaget innehåller mål och åtgärder kopplade till att utöka insamlingen av 
den andel av matavfallet som uppkommer och därmed öka biogasproduktionen. 
Planförslaget bedöms därför ligga väl i linje med målet.  

10. Samlad bedömning  
De flesta av målen och delmålen och de åtgärder som föreslås bedöms verka för 
en bättre miljö.  
 
Möjligtvis kan ökad återvinning orsaka ökade transporter och därmed buller och 
försämrad luft lokalt. Sannolikt är dock avfallstransporternas andel av buller och 
luftpåverkan liten i relation till övriga transporter.  
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Ökad insamling av farligt avfall och elavfall ger mindre utsläpp till luft vid 
förbränning och mindre föroreningar i aska.  

11. Förebyggande åtgärder 
Planen innehåller förslag på att fordon ska använda förnybara drivmedel samt att 
miljöpåverkan från insamling ska minimeras. Även förslag som anger att 
avfallshantering ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen kan verka 
förebyggande mot lokal miljöstörning.  

12. Uppföljning av betydande miljöpåverkan  
Mål och delmål kommer att följas upp löpande av Upplands-Bro kommun.  
Buller, luftutsläpp och liknande lokal påverkan blir en del av den samlade 
miljöbelastningen lokalt och följs upp i ordinarie övervakning av luftkvalitet och 
buller som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund respektive av 
Upplands-Bro kommun.  

13. Referenser  
• Upplands-Bro kommun. (2007). Avfallsplan 2007-2012 för Upplands-Bro 

kommun  
• Havs- och vattenmyndigheten. (2015). God havsmiljö 2020. Marin strategi 

för Nordsjön och Östersjön. Del 4 Åtgärdsprogram för havsmiljön. 
Rapport 2015:30.  

• IVL. (2010). Miljöpåverkan från avfall. Underlag för avfallsprevention 
och förbättrad avfallshantering. . Rapport B1930.  

• Länsstyrelsen i Stockholms län. (2012). Åtgärdsprogram för kvävedioxid 
och partiklar i Stockholms län. Rapport 2012:34.  

• Länsstyrelsen i Stockholms län. (2013). Klimat- och energistrategi för 
Stockholms län. Rapport 2013:8.  

• Länsstyrelsen i Stockholms län. (2015). Strategi för miljömålet Giftfri 
miljö i Stockholms län. Rapport 2015:21.  

• Länsstyrelsen i Stockholms län. (2015). Strategi för miljömålet Ingen 
övergödning i Stockholms län. Rapport 2015:20. 

 

 

 

 



Bilagor till Avfallsplan        2018 – 2022                    
för Upplands-Bro kommun 

Bilaga 6. Definitioner och ordförklaringar 

 

48 
 

  

Bilaga 6. Definitioner och ordförklaringar 
ABVA Avser Allmänna bestämmelser om användande allmänna 

vatten- och avloppsanläggning i Upplands-Bro kommun. 
Angöringsplats Är den plats där hämtningsfordonet stannar när avfall ska 

hämtas.  
Avfall 
 

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med 
(MB 15 kap. 1 §). 

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom 
avfallshantering och återvinning. 

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. 
Föreskrifterna reglerar bl.a. vilka skyldigheter kommunen 
och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska 
hämtas. 

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande eller annan behandling av avfall. 

Avfallshierarki/ 
avfallstrappan 

Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas. 
Ursprungligen från EU, men även implementerat i Sverige. 
Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrappan. 

Avfallsminimering Att minska mängden avfall som genereras. Högst prioriterat i 
avfallshierarkin. 

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens 
renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. 

Batterier Är en källa till elektrisk energi. Alla batterier omfattas av 
producentansvar och ska samlas in. Batterier delas in i 
typerna industribatteri, bilbatteri och bärbara batterier.  

Behållare Säck, kärl, container, krantömmande behållare, latrinkärl eller 
någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, 
huvudsakligen bestående av metan och koldioxid. Biogas kan 
användas för att ersätta fossila drivmedel i t.ex. bilar, bussar 
och sopbilar.  

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen har startat. 

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommer vid bygg- och 
anläggningsverksamhet, vid rivnings- och renoveringsarbeten 
samt jord- och schaktmassor. Som bygg- och rivningsavfall 
räknas även avfall från privatpersoners större renoveringar. 
Bygg- och rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 
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Deponi Ett kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas (se 
deponeringsförordningen 5 §) – även kallad soptipp. 

Deponering En behandlingsmetod som behövs för avfall som inte kan 
eller ska återvinnas eller behandlas på annat sätt. Deponering 
innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt och 
behandlingsmetoden styrs av ett mycket strängt regelverk. 

Elavfall Avfall från elektriska och elektroniska produkter. Exempel på 
elavfall är uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 
hushållsmaskiner, telefoner, klockor och leksaker. Ljuskällor 
(lysrör, lågenergilampor och glödlampor) är också elavfall. 
Elavfall från hushåll omfattas av producentansvar. 

En- och tvåbostadshus 
med gemensam 
avfallslösning 

Hushåll med gemensam sophämtning och/eller gemensam 
fakturering i samfälligheter, bostadsrättsföreningar och 
motsvarande. Begreppet omfattar inte enskilda 
fastighetsinnehavare som använder gemensamma behållare. 

Energiutvinning Utvinningsförfarande som innebär att avfallet energiutnyttjas 
genom förbränning av t ex. träflis till fjärrvärme och el. 

Entreprenör Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av 
kommunen för att utföra hämtning och omhändertagande av 
avfall. 

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa 
direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om 
hur resultatet ska uppnås. Ett EU-direktiv är alltså inte direkt 
gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den svenska 
riksdagen. EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den 
svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till 
att direktivets mål uppnås. 

Farligt avfall Ett ämne eller föremål som är avfall och har egenskaper som 
gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- och 
lackavfall, lim, kemikalier, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och avfall 
med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och cyanidrester. 
Utförligare precisering av farligt avfall finns i bilaga 4 i 
avfallsförordningen (SFS 2011:927). 

Fastighetsinnehavare Fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall 
överlåtas på nyttjanderättshavaren. 

Fastighetsnära insamling 
av förpackningar, FNI 

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning 
till den fastighet där avfallet uppkommer. Förekommer både 
vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till FNI är att 
avfall lämnas till återvinningsstationer. 

Fettavskiljare Anordning som används för att samla upp slam i form av 
fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
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yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och 
kunna orsaka stopp. 

Fordonsgas Ett samlingsnamn för de bränslen som kan användas för 
gasfordon och gasbilar som drivs med gas under högt tryck. 
Biogas från rötning av matavfall behandlas och renas för att 
uppnå kvalitet som fordonsgas. 

Fosforfälla Typ av filter som används i enskilda avlopp för att ta bort 
fosfor från avloppsvattnet. 

Förpackning Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etc. 
som används för att förvara, skydda eller leverera en vara. 

Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB 
(FTI) 

Ett samarbetsorgan bildat av materialbolag för förpackningar 
och tidningar. FTI har i uppgift att samordna lokala 
etableringar för insamling av förpackningar och tidningar. 
FTI ansvarar för insamlingen, drift och underhåll av 
kommunens återvinningsstationer. 

Grovavfall Den del av hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är trasiga 
möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall från 
mindre underhållsarbeten och reparationer i bostad. Till 
grovavfall hör inte bygg- och rivningsavfall.  

Gångväg Gångyta som används av hämtningspersonalen för att 
transportera avfall från hämtningsplatsen till 
hämtningsfordonet. Gångvägen mäts som enkel väg mellan 
hämtningsfordonets angöringsplats och hämtningsplatsen. 

Hushållsavfall Avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet. Till hushållsavfall samt därmed 
jämförligt avfall räknas avfall som uppkommer som en direkt 
följd av att människor uppehåller sig i en bostad, lokal eller 
anläggning oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 
köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 
industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger och 
storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och busstationer, 
sjukhus och andra vårdinrättningar, samlingslokaler, 
fritidsanläggningar och byggarbetsplatser. 

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där en eller 
flera behållare är placerade för hämtning av hushållsavfall 
och kan anvisas av kommunen. 

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare 
transport (se Avfallsförordningen 4§). 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall 
samlas in på. 

Kompostering Biologisk behandlingsmetod där organiskt avfall bryts ner i 
närvaro av syre (aerobt). 
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Krantömmande 
behållare 

Större behållare som töms med kranbil. Behållaren kan vara 
markbehållare eller underjordsbehållare. 

Kretsloppscentral (KLC) En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, 
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat 
återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall 
mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en KLC. 
KLC kan även kallas återvinningscentral.  

Källsortering Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet 
uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen. Det 
sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i 
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon 
annan avlämningsplats. 

Kärl- och säckavfall Den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller säck, 
det vill säga exklusive exempelvis avfall till 
materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 

Matavfall Allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, 
butiker och liknande.  

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av matavfall så 
att det kan samlas upp i särskild sluten tank eller följa med 
avloppsvattnet ut i ledningsnätet eller till enskilt avlopp. 

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i nya 
produkter (till skillnad från energiåtervinning). Hit räknas 
även biologisk behandling. 

Miljöbalken (MB) En svensk balk som trädde i kraft 1 januari 1999. 
Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar 
utveckling för både nuvarande och kommande generationer. 

Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) 

MKB används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan 
som en planerad verksamhet kan medföra. 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastighet. 

Producent Med producent avses enligt miljöbalken 15 kap. 9 §: 
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer en vara eller en förpackning, eller 
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl  

Producentansvar Skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återanvänds, återvinns eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 12 §). Producentansvar finns för 
förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck, batterier, 
läkemedel och glödlampor. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som 
producenterna tillhandhåller.  
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Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av avfallsplan 
och avfallsföreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige. 

Restavfall Hushållsavfall i vanliga soppåsen som kvarstår när matavfall, 
grovavfall, farligt avfall, elavfall och avfall som omfattas av 
producentansvar har sorterats ut, oberoende av vilken typ av 
behållare som avfallet samlas upp i. Dock avses inte slam 
från enskilda avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare 
eller latrin. 

Restavfall osorterat Med osorterat restavfall avses här restavfall med ej utsorterat 
matavfall. 

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som 
kan materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar och ska 
lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår 
inte i kommunens ansvarsområde.  

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 
biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. 
Näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas är 
produkter som kan användas efter processen. 

Slamavskiljare En anordning som används för att fånga upp slam i enskilda 
avloppsanläggningar.  

Sluten tank Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten 
då det inte finns tillgång till kommunalt avlopp eller andra 
godkända enskilda avloppslösningar. 

Transportväg En väg som används av hämtningsfordonet för att ta sig till 
angöringsplatsen. 

Trädgårdsavfall Sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av 
trädgård vid bostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte 
avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid 
fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor 
ingår inte heller. 

Verksamhetsutövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i 
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

Återanvändning Användning av kasserad produkt utan föregående förädling. 

Återvinning Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, 
energiutvinning, kompostering och annan biologisk 
omvandling. 

Återvinningscentral 
(ÅVC) 

ÅVC kallas en Kretsloppscentral i Upplands-Bro kommun 
(se KLC uppe).  

Återvinningsstation 
(ÅVS) 

Med återvinningsstation avses en insamlingsplats där 
hushållen kan lämna sina förpackningar och returpapper 
sorterade i olika behållare 
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1 Bakgrund till förslaget 
Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 att avfallsplan 2018–2022 
för Upplands-Bro kommun med tillhörande bilagor i enlighet med 
Samhällsbyggnadskontorets förslag ställs ut för granskning. 

2 Hur granskningen bedrivits 
Förslag till avfallsplan 2018–2022 har varit ute för granskning under tiden 
mellan den 6 november och den 4 december 2017. Genomförandet av 
granskning skedde på följande sätt: 

1. Granskningshandlingar fanns tillgängliga på Bro bibliotek och i 
kommunhuset att beskåda för allmänheten. 

2. Annonsering i tidningen Uppslaget med införande vecka 44 och 45 
samt som nyhet på hemsidan. Annonserna innehöll kort information om 
att förslaget till avfallsplan fanns att beskåda på Bro bibliotek och i 
kommunhuset. 

3. Kommunens hemsida innehöll kort information om de större förändringarna 
i den föreslagna avfallsplanen samt möjlighet att läsa hela förslaget.  

4. Direktutskick via e-post till ca 120 intressenter.  
5. Samrådsredogörelse sickades ut till samtliga intressenter som har inkommit 

med yttrande på förslaget. 

3 Sammanställning av inkomna synpunkter med 
kommentarer och förändringar 

 
Förslaget har lämnats utan erinran av: 
 

1. Länsstyrelsen 
2. Upplands-Väsby kommun 
3. Sjöfartsverket 
4. Vattenfall 
5. Bygg-och miljönämnden 
6. Trafikverket 

 
 
Vid samrådstidens utgång har följande lämnat synpunkter på 
förslaget: 
 
Nedan följer en sammanställning av framförda synpunkter tillsammans med 
kommentarer och förslag till förändringar. Alla inkomna skrivelser finns 
tillgängliga i Tekniska avdelningens akt.  
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Upplands-Bro villaägarförening 

Synpunkter Kommentar Förändring 
1.Det ska vara lätt att 
sortera rätt för det 
enskilda hushållet. 

 

1.Avfallsplan har Inriktningsmål 
1 ”En hållbar avfallshantering 
anpassad till människa” som 
innehåller 4 delmål med åtgärder 
som är inriktade för att göra det 
lätt att sortera lätt. 

Inga 
förändringar 
föreslås. 

2.Transport av avfall 
till nästa steg i 
hanteringskedjan inte 
ska kräva egen bil eller 
stort förråd för 
förvaring i avvaktan på 
borttransport. 

2.Avfallsplan har Inriktningsmål 
4 ”Effektiva system för 
avfallshantering” som innehåller 4 
delmål med åtgärder för utveckling 
av insamlingssystem som anpassas 
till människa. 

Inga 
förändringar 
föreslås. 

3.Helhetsperspektiv på 
avfallshantering 
efterfrågas vad gäller 
minska matavfall för att 
minimera 
miljöpåverkan. 

3.Avfallsplan har Inriktningsmål 
2 ”Ta vara på avfallet som resurs” 
som innehåller åtgärder för att nå 
delmål 2d ”Mängden matavfall 
som slängs i onödan ska minska” 
och delmål 2e ”Andelen matavfall 
som sorteras ut ska vara minst 
70% till 2022. 

Inga 
förändringar 
föreslås. 
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Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till 
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under tiden mellan den 
5 maj och den 5 juni 2017.  

Ett antal ändringar fördes in i avfallsföreskrifterna i beaktande av inkomna 
synpunkter. Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag 
till reviderade avfallsföreskrifterna ställdes ut för granskning under tiden 
mellan den 6 november och den 4 december 2017.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 april 2018 
 Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsföreskrifter, 

daterad 5 december 2017 
 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
 Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 

kommunfullmäktige 18 december 2013. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som skickades ut på samråd enligt Tekniska 
nämndens beslut § 23 den 24 april 2017. 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden mellan den 5 maj och den 5 juni 
2017. En sammanställning av inkomna synpunkter gjordes i en 
samrådsredogörelse och ett antal ändringar fördes in i avfallsföreskrifterna. 
Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden 46 § den 30 oktober 
2017 och förslag till nya avfallsföreskrifterna ställdes ut igen för granskning 
under tiden mellan den 6 november och den 4 december 2017. 
Granskningshandlingarna skickades ut till ca 120 berörda intressenter och har 
även funnits tillgängliga på kommunens hemsida samt på Bro bibliotek och i 
kommunhuset att beskåda för allmänheten. 
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En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts i 
granskningsredogörelsen.  

Barnperspektiv 
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats indirekt 
genom att avfallsföreskrifter ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle 
som gynnar deras framtid.  

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännströn 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 
1. Granskningsredogörelse avfallsföreskrifter den 5 december 2017 
2. Förslag till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
3. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 

kommunfullmäktige 18 december 2013 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-26 

 

 

§ 2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr TN 17/0147 

Beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag 

till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, daterad den 5 
december 2017. 

2. Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter som går 
vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer detsamma. 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av 
Kommunfullmäktige och sedan då träder i kraft 15 juni 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under tiden mellan den 
5 maj och den 5 juni 2017.  

Ett antal ändringar fördes in i avfallsföreskrifterna i beaktande av inkomna 
synpunkter. Samrådsredogörelse godkändes av Tekniska nämnden och förslag 
till reviderade avfallsföreskrifterna ställdes ut för granskning under tiden 
mellan den 6 november och den 4 december 2017. 

Det har inkommit yttrande med synpunkter under granskningstid som medför 
inga förändringar i handlingar. Förslag till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun fastställs av Tekniska nämnden för att gå vidare till Kommunstyrelsen 
och sedan till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2017 
 Granskningsredogörelse angående förslag till avfallsföreskrifter, 

daterad 5 december 2017 
 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
 Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av 

kommunfullmäktige 18 december 2013. 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner granskningsredogörelse angående förslag 

till avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, daterad den 5 
december 2017. 
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2. Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter som går 
vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer detsamma. 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av 
Kommunfullmäktige som då träder i kraft 15 juni 2018. 

Yrkande 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) föreslår att beslutspunkt 2 ändras till 

”Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring 
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande:  Gångväg 
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter med 
möjlighet till ökat avstånd mot avgift för att förenkla och öka tryggheten för 
småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen som föreslås fastställer 
detsamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av 
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 15 juni 2018.” 

Yrkande 
Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Marcus Skölds (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och hon ställer dessa mot 
varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 
Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag säger Ja 
och de som röstar för Marcus Skölds (M) förslag säger Nej. Vid votering 
lämnas fem Ja-röster och tre Nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Namn Ja Nej 

Catharina Andersson 
(S) X  

Leif Janson (S) X  

Jarl Teljstedt (KD) X  

Lars Malmström (C) X  

Klaus Dürhagen (MP) X  

Marcus Sköld (M)  X 

Lisbeth Waern (M)  X 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-26 

 

 

Ingemar Hägg (L)  X 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Ingemar Hägg (L) reserverar sig 
enligt följande 

”Vi, Moderater och Liberaler, vill verka för att underlätta så mycket som 
möjligt avseende hämtning av sopkärl för de som bor i småhus. Under slutet av 
90-talet fick man kärlet hämtat inne på tomten mot en avgift. 

När enstaka sopkärl blir kvar stående vid gatan skyltar det om att man är 
bortrest och innebär en ökad inbrottsrisk respektive innebär en lång rad sopkärl 
ett förfulande av miljön. Vi vill verka för att se om det finns sätt att få 
småhusägares vardag enklare och tryggare. 

Skälen som anförs för att inte hämta sopkärlen inne på tomten hänvisar till 
arbetsmiljön och den är givetvis viktig, samtidigt går utvecklingen framåt och 
nya redskap som underlättar lyft och transport kommer hela tiden ut på 
marknaden. Därför borde det finnas förhandlingsutrymme med entreprenör och 
man bör, enligt vår mening, pröva möjligheten. 

Det ses ofta som att det handlar om folks ovilja att dra ut kärlen, men det är ju 
istället viljan att förenkla och göra vardagen tryggare för våra invånare.” 
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1 Bakgrund till förslaget 
Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 att avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag 
ställs ut för granskning. 

2 Hur granskningen bedrivits 
Förslag till avfallsföreskrifter har varit ute för granskning under tiden mellan 
den 6 november och den 4 december 2017. Genomförandet av granskning 
skedde på följande sätt: 

1. Granskningshandlingar fanns tillgängliga på Bro bibliotek och i 
kommunhuset att beskåda för allmänheten. 

2. Annonsering i tidningen Uppslaget med införande vecka 44 och 45 
samt som nyhet på hemsidan. Annonserna innehöll kort information om 
att förslaget till avfallsföreskrifter fanns att beskåda på Bro bibliotek 
och i kommunhuset. 

3. Kommunens hemsida innehöll kort information om de större förändringarna 
i de föreslagna avfallsföreskrifterna samt möjlighet att läsa hela förslaget.  

4. Direktutskick via e-post till ca 120 intressenter.  
5. Samrådsredogörelse sickades ut till samtliga intressenter som har inkommit 

med yttrande på förslaget. 

3 Sammanställning av inkomna synpunkter med 
kommentarer och förändringar 

 
Förslaget har lämnats utan erinran av: 
 

1. Länsstyrelsen 
2. Upplands-Väsby kommun 
3. Sjöfartsverket 

 
Alla inkomna skrivelser finns tillgängliga i Tekniska avdelningens akt. 
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Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 
2 § För kommunens avfallshantering gäller: 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
• förordningar gällande avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken och andra 
författningar som berör avfallshantering 
• avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan med 
tillhörande bilagor Upplands-Bro kommuns renhållningsordning. Föreskrifterna är juridiskt 
bindande för fastighetsinnehavare. Mer praktisk information kan tillhandahållas separat. 

Definitioner 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här:  
 
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  
 

a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller 
säck.  
 

b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 
 

c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår i hushåll vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus.  
 

d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat 
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.  
 

e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.  
 

f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.  
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g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. 
I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i 
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) 
i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och 
liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. 
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 
punkten (f) ovan.  
 

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 
kärl- och säckavfall.  
 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
  
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.  
 
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska nämnd.  
 
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.  
 
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, 
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  
 
7. Med renhållaren avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av det avfall 
som omfattas av kommunens ansvar.  
 
8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.  
 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen samt till avfallsplanens bilaga 6.  

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information  
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, 
för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas, med särskilt ansvar för att 
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning.  
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.  
 
5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende 
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
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Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar  
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift framgår av kommuns avfallstaxa. 
 
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering. 

Sortering av avfall  
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.  
 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för de som bor i fastigheten att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 
renhållaren för borttransport.  

Skyldighet att överlämna hushållsavfall  
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs 
i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och 
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet.  
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning  
Anskaffande och ägande 
11 § Kärl, plastbox, latrinbehållare och containrar ägs av kommunen och tillhandahålls av 
renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering får markeringarna inte tas bort eller 
göras oläsliga.  
Övrig utrustning för hushållsavfall såsom bottentömmande behållare, lastväxlarcontainrar, 
sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas 
och underhålls av fastighetsinnehavaren.  
 
Ägare av behållare ansvarar för märkning enligt anvisning från kommunen, reparation och, 
vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren 
vara tillgänglig.  
 
Fastighetsinnehavaren ska samråda med avfallsansvarig nämnd innan installation eller 
byggnation av gemensam anläggning påbörjas för att säkerställa att alla krav uppföljs. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.  



Avfallsföreskrifter      för Upplands-Bro 
kommun 

 

 

6 
 

  

Anläggande  
12 § Vid installation av behållare som töms av fordon utrustat med kran t ex. 
bottentömmande eller markbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
sådant fordon.  
 
Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte 
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 
 
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon samt uppfyller tekniska krav för vikt och avstånd så att hämtning med 
fordon utrustat med kran kan utföras. 

Rengöring och tillsyn  
13 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 
anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga 
störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  
 
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras.  

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck  
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det 
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.  
 
15 § Behållare ska vara uppställda så att det tydlig framgår att de ska tömmas och att 
hämtning underlättas. Kärl ska placeras utifrån vilket hämtningsfordon som ska hämta 
avfallet. 
 
För baklastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen mot gatan så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån.  
  
För sidlastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen bort från gatan så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 1,5 meter ifrån.  
 
Om de angivna avstånden överskrids debiteras särskilt gångvägstillägg enligt avfallstaxa. 
Gångväg får inte överstiga 10 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, 
efter ansökan, medge att gångväg får vara längre.  
 
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan använda extra sopsäck som 
ställs ut bredvid avfallsbehållaren. Hämtning av extra sopsäcken mot avgift beställs hos 
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kommunen i förväg. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle.  

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas 
renhållaren.  
 
Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för 
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar  
16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska vara 
av den typ som används i kommunen. 
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga 
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller 
fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 
10 meter om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas 
renhållaren.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför 
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen 
tillhör.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.  
 
17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, 
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för att sluttömning utförs.  

Hämtnings- och transportvägar  
18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av 
kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.  
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19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid 
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet.  
 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 18 §.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för slamtömning 
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet 
kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Dragvägen ska inför 
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall  
20 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga 2. 
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker 
hämtning av hushållsavfall på fastlandet.  

Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar där sker hämtning av 
hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.  
 
21 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 1.  

Åtgärder om föreskrift inte följs  
22 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att rätta sig efter kommunens 
anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att 
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.  

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 §, 15 §, 16 
§ 1 - 4 st. samt 19 § 2 st. inte följs.  
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 
 
24 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare, ofta 
förekommande extra säckar, felsorterat eller inte utsorterat matavfall har avfallsansvarig 
nämnd rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter  
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8–24 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.    
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter  
Uppgiftsskyldighet  

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall (det vill säga verksamhetsavfall), ska på begäran lämna de 
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Undantag  
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  
27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges nedan.  
 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag och de 
beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan 
bedömas. 
 
Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av 
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade förhållanden 
på fastigheten som påverkar avfallsmängderna. Vid ändrade förhållanden ska en ny 
anmälan/ansökan ske.  
 
Undantagen upphör om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller 
beslut, eller om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst 
hushållsavfall  

28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29–33 §§ 
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön.  
 
29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.  
Torrt trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det 
kan ske utan att olägenhet uppstår. Eldning får ske endast under perioden som 
tillsynsansvarig nämnd beslutat och om det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 
Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska beaktas.  

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
tillsynsansvarig nämnd.  
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.  
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31 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, 
medges i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning 
för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. 
 
32 § Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten 
efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 

33 § a Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras 
i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser om användande allmänna vatten- och 
avloppsanläggning) och kräver skriftligt medgivande av kommunens VA-huvudman. 

33 § b Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp regleras av 
tillsynsansvarig nämnd. 

33 § c Matavfallskvarn ansluten till sluten tank för matavfall får installeras efter anmälan 
till avfallsansvarig nämnd.  

Gemensamma avfallsbehållare  
34 § Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Medgivande om gemensamma avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.  

Utsträckt hämtningsintervall  
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, 
kan få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.  
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.   

Uppehåll i hämtning  
37 a § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges efter ansökan till avfallsansvarig 
nämnd, som ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperioden 
startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst fem år i taget. Vid 
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uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt, om inte en ny 
anmälan görs. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av 
grundavgift i enlighet med fastställd taxa. 
 
37 b § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid om minst sex månader.  
 
37 c § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 
hämtningssäsongen (april – oktober).    
 
37 d § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från verksamhet medges om verksamhet inte 
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.   

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen  

38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns 
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från 
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av 
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  

Ikraftträdande  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 201X-XX-XX då föreskrifter för avfallshantering för 
Upplands-Bro kommun 2014-03-01 upphör att gälla. 
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Bilaga 1. Anvisningar om sortering, emballering och 
överlämnande av avfall samt hämtningsintervall. 
 
Restavfall 
 
Krav på 
utsortering 

Matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas av producentansvar ska sorterats 
ut från hushållets brännbara kärl- och säckavfall. 
 
Med sorterat restavfall avses kärl- och säckavfall utan 
matavfall. 
 
Med osorterat restavfall avses kärl- och säckavfall med ej 
utsorterat matavfall. 
 

Krav på 
emballering 

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av 
lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara 
väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Instruktion för 
lämning/hämtning 

Lämnas i särskild behållare som avsedd för uppsamling av 
restavfall. Avfallet hämtas och borttransporteras genom 
kommunens försorg. 

Restavfall får inte lämnas på kommunens kretsloppscentraler 
eller återvinningsstationen. 

Hämtnings- 
intervall 

– från en- och tvåbostadshus med enskilda 
hämtningsabonnemang sker hämtning varannan vecka. För de 
som sorterar matavfall till insamling eller komposterar på sin 
fastighet, finns möjlighet till hämtning en gång per månad.  
Hämtning varje vecka kan ske mot särskild avgift. 

– från flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam 
avfallslösning samt verksamheter sker hämtningar vanligtvis 
varje vecka eller oftare enligt tecknat abonnemang 

– från fritidshus sker hämtning varannan vecka under 
sommarperioden från april till oktober. För de som sorterar 
matavfall till insamling eller komposterar på sin fastighet, finns 
möjlighet till hämtning en gång per månad 
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Matavfall 
 
Krav på 
utsortering 

Sortering av matavfall är frivillig. Sortering av matavfall är 
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver verksamhet.  

Vid abonnemang för sorterat matavfall ska matavfallet sorteras ut 
från hushållsavfall som en separat fraktion och hållas skilt från 
annat avfall.   

Felsorterat matavfall hanteras som restavfall och går till 
förbränning. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för 
att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.  

Om matavfallet inte sorteras ut i separata behållare eller då 
utsorterat matavfall inte kan behandlas biologiskt på grund av 
felsortering, tas den separata behållaren bort. Abonnemanget byts 
ut till osorterat restavfall enligt gällande taxa. 

Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till 
tillsynsansvarig nämnd enligt 30 §. 

Krav på 
emballering 

Ska läggas i särskild påse och påshållare som tillhandahålls av 
kommunen. Påsen ska vara väl försluten så att avfallet inte kan 
spridas. 

Instruktion för 
lämning/hämtning 

Påse med matavfall lämnas i särskild behållare som avsedd för 
uppsamling av matavfall.  

Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.  

Hämtnings- 
intervall 

Matavfall sorterat i kärl hämtas med samma intervall och tillfälle 
som restavfall sorterat i kärl. Hämtning varje vecka kan ske mot 
särskild avgift. 

Matavfall sorterat i gemensamma kärl eller i annan sorts 
behållare kan hämtas med annat intervall.   

 

Farligt avfall 

Krav på 
utsortering 

Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Följande produkter 
eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt 
avfall:  

– Färg, lackavfall samt hartser 
– Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel) 
– Lösningsmedel  
– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)  
– Bekämpningsmedel  
– Sprayburkar  
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– Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande 
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel)  
– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, 
barometrar, reläer) 
– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör halogenlampor)  

Krav på 
emballering 

Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika 
typer av farligt avfall får inte blandas. 

Instruktion för 
lämning/hämtning 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppscentraler eller 
mobil insamling. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan 
beställas mot särskild avgift.  

Hämtnings- 
intervall 

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling. 

 

Grovavfall 

Krav på 
utsortering 

Grovavfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av 
avfallets egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall. 

I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende 
lämplig uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning 
till fastigheten. 

Krav på 
emballering 

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren 
ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i för 
lastningen lämpligt emballage, alternativ i särskild behållare som 
tillhandahålls av renhållaren. Grovavfallet ska förses med 
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Hämtningsområde 1 
Grovavfall från hushållen ska sorteras och lämnas vid 
kretsloppscentral i för avfallsslaget avsedd behållare enligt 
instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas mot 
särskild avgift. 

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på 
schemalagd hämtning av grovavfall i kärl eller containrar av 
olika storlekar.  

Hämtningsområde 2  
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall hämtas efter 
beställning och överenskommelse med kommunen. 
 

Hämtnings- 
intervall 

Schemalagda hämtningar enligt abonnemang eller efter 
beställning mot särskild avgift. 
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Trädgårdsavfall 

Krav på 
utsortering 

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall. 

Krav på 
emballering 

För abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen 
försvåras. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

På kretsloppscentraler ska trädgårdsavfall lämnas löst enligt 
instruktioner på plats. 

Hämtning från fastighet (utan abonnemang) kan beställas separat 
mot särskild avgift. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat 
från hämtning av annat grovavfall.  

Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.  

Hämtnings- 
intervall 

Trädgårdsavfall med abonnemang hämtas under sommarssäsong 
enligt schemalagda hämtningar.  

 

Latrin 

Krav på 
utsortering 

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall. 

Krav på 
emballering 

Ska samlas i tunna som ska vara väl försluten så att avfallet inte 
kan spridas. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

 Latrintunnor borttransporteras från fastighet efter beställning 
genom kommunens försorg. Beställning ska ske senast en vecka 
före hämtningsveckan. 

Hämtnings- 
intervall 

Hämtning av latrin kan vara schemalagd och utföras en gång per 
månad under sommarsäsongen. Under övrig tid utföres hämtning 
efter beställning. 

 

Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

Krav på 
utsortering 

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 
genereras. 

Krav på 
emballering 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska 
vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning 
kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.  
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Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 § 
ska beaktas.  

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, 
fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver 
byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

Hämtnings- 
intervall 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc, slutna tankar och 
urintankar ska ske minst en gång per år, enligt schemalagda 
tömningar eller efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillverkarens 
rekommendation och beviljat tillstånd. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska 
bytas med det intervall som leverantören anvisar.  

Schemalagd tömning av slamavskiljare eller slutna tankar sker 
med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 
fastighetsinnehavaren. Tömning kan också ske efter särskild 
beställning. 

 

Fett från fettavskiljare 

Krav på 
utsortering 

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 
genereras. 

Krav på 
emballering 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas 
i avloppet. Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas 
upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning 
om så är möjligt.  

Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten 
plastflaska eller liknande och sorteras som restavfall. Maximalt 
en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 § 
ska beaktas. Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till VA-
ansvarig nämnd senast 6 veckor före installationen. 

Hämtnings- 
intervall 

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 
Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd 
mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Tömning kan 
också ske efter särskild beställning. 
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Döda sällskapsdjur 

Krav på 
utsortering 

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt, högst 10 
kilogram per hämtningstillfälle. 

Krav på 
emballering 

Ett dött sällskapsdjur ska förpackas väl innan det läggs i 
behållare för restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas 
ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att 
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om 
smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

För större djur eller större mängd sådant avfall ska veterinär 
kontaktas. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska 
beaktas. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Hämtas med restavfall som går till förbränning eller 
omhändertas av veterinären. 

Hämtnings- 
intervall 

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall 

 

Stickande och skärande avfall samt läkemedel 

Krav på 
utsortering 

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel. 

Krav på 
emballering 

Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen 
har avtal med. 

Läkemedelsrester ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls 
av apotek. 

Resterande stickande och skärande avfall ska förpackas i 
skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att 
inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.  

Instruktion för 
lämning 

Lämnas till apotek eller i behållare för restavfall. 

Hämtnings- 
intervall 

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall 
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Konsumentelavfall 

Krav på 
utsortering 

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt 
från annat grovavfall.  

Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens kretsloppscentraler 
utsorterat enligt instruktioner på plats. Smått elavfall kan även 
lämnas till mobil insamling.  

I flerbostadshus kan avfallet lämnas i särskild behållare för 
insamling av elavfall som tillhandahålls av fastighetsinnehavare. 

Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med 
tjänster för elavfall mot avgift. 

Hämtnings- 
intervall 

Hämtningsområde 1  
Månadsvis hämtning från flerbostadshus med fastighetsnära 
insamling av elavfall.  
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.  

Hämtningsområde 2  
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall hämtas efter 
beställning och överenskommelse med kommunen. 
 

 

Kasserade batterier 

Krav på 
utsortering 

I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen 
(2008:834). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara 
batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna 
inbyggda i produkten hanteras den som konsumentelavfall.  

Krav på 
emballering 

Kasserade bilbatterier ställs upp på ett sätt som förhindrar att 
batterisyra/innehåll rinner ut. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Kasserade bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns 
på återvinningsstationer, i vissa butiker, vid kommunens 
kretsloppscentraler samt till mobila insamlingen.  

Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 
försäljningsställen eller vid kommunens kretsloppscentraler. 

Hämtnings- 
intervall 

Månadsvis hämtning från flerbostadshus som tillhandahåller 
behållare för insamling av elavfall.  

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling. 
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Förpackningar och tidningar samt returpapper 

Krav på 
utsortering 

I enlighet med definitionen av förpackning i Förordningen SFS 
(2014:1073) och returpapper i Förordningen SFS (2014:1074). 
Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall 
och returpapper från annat avfall och vart man ska lämna 
förpackningsavfallet finns i 24 a, b och 24 c, d §§ 
avfallsförordningen SFS (2011:927).  

Sortering av förpackningar och returpapper är obligatorisk i 
fastigheter där kommunen driver verksamhet. 

Krav på 
emballering 

Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt 
tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas vid 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) 
återvinningsstationer (ÅVS).  

Boende med tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) hänvisas 
till det insamlingssystemet. 

Hämtnings- 
intervall 

Från ÅVS hämtas regelbundet av FTI enligt särskilt schema eller 
efter behov. Från FNI hämtas av anlitad entreprenör enligt avtal. 

 

Bilskrot 

Krav på 
utsortering 

Omfattas av producentansvar och ska tas omhand av 
producenter. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare 
för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas 
avgiftsfritt.  

Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare, 
men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen 
saknar väsentliga delar kan samtliga bilskrotare kräva ersättning.  

Mer information om hur skrotning går till kan fås av 
Transportstyrelsen eller BIL Sweden. 
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Däck 

Krav på 
utsortering 

Däck som omfattas av producentansvar ska sorterats ut från 
hushållets brännbara avfall. 

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till 
kommunens kretsloppscentraler enligt instruktioner på plats.  

 

Bygg- och rivningsavfall 

Krav på 
utsortering 

Ingår inte i hushållsavfall och ligger därför utanför kommunens 
ansvar. Byggavfallet ska hanteras separat från hushållsavfall.  

Instruktion för 
lämning/ 
hämtning 

Mindre mängd av byggavfall från hushåll får lämnas på 
kommunens kretsloppscentraler utan extra kostnader.  

Hämtnings- 
intervall 

Hämtning efter beställning. 
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken och andra författningar som berör avfallshantering 

• särskilda förordningar med bestämmelser för avfall som omfattas av 
producentansvar  

• dessa föreskrifter om avfallshantering i Upplands-Bro kommun, 
beslutade av fullmäktige 

• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun, beslutad av fullmäktige 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande 
begrepp med de betydelser som här anges: 

• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 

som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening kan i 

förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet eller del 

därav.  

• Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, 

sopsugsbehållare samt specialbehållare för olika typer av fast och 

flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Hushållsavfall 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 
3 § Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller 
andra författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. 
Tillväxtkontoret har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de entreprenörer som 
kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, 
utförs av Bygg- och miljönämnden.  

För prövning och tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift från den 
sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, 
föreskrifter om vilken avgift som ska betalas för den avfallshantering som 
utförs genom kommunens försorg. 
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Fastighetsinnehavares ansvar 
6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom 
fastigheten, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt gällande avfallstaxa 
fastställd av Kommunfullmäktige.  

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
eller de som bor eller är verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna efterlevs. 

9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av 
ägarförhållanden eller annan förändring som berör avfallshanteringen i 
fastigheten till kommunen eller till kommunens entreprenör. 

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar 
om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att 
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i 
enlighet med respektive förordning om producentansvar och ska på anmodan 
av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

Hämtningsområde  

12 § Kommunen utgör två hämtningsområden. Hämtningsområde 1 utgörs av 
fastlandet samt Dävensö. Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar. 

Hämtningstider och hämtningsintervall  

13 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. 
Avfallet ska vara tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på 
hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger kan avfallet hämtas fram till kl. 
22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra tider. 

14 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med intervall enligt bilaga 2. 

 Sortering av avfall 

15 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 3. 

16 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 3 skapa 
möjlighet för de boende samt andra brukare av fastigheten att på något av de 
beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i samma bilaga. Avfallet 
ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppkommer. 

17 § Insamling av matavfall kommer att införas områdesvis i kommunen efter 
beslut av Kommunstyrelsen.  Det innebär att fastighetsinnehavare genom 
frivillig deltagande, får möjlighet att sortera matavfall och restavfall i två 
separata behållare. Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till 
kommunen enligt 69 §. Hämtningsområde 2 är undantagen från möjlighet att 
utsortera matavfall. 

18 § För fastighetsinnehavare som väljer att sortera ut matavfall enligt 17 § 
gäller följande: vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som 
restavfall.  Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för att vidta åtgärder 
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så att sorteringen förbättras. Om matavfall inte sorteras ut eller då utsorterat 
matavfall vid minst tre tillfällen i följd inte kan behandlas biologiskt på grund 
av felsortering, tas det bruna kärlet bort. Abonnemanget byts ut till osorterat 
brännbart avfall enligt gällande taxa. 

19 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av 
hushållsavfallet för att kontrollera att anvisningar om sortering och övriga 
bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet upprätthålls. 
Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på slumpmässigt 
utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

20 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen 
tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning  

21 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används 
i kommunen samt vem som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 4. På 
behållare som är märkta för identifiering eller med abonnemangsmärkning får 
märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

22 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som 
används för avfall som uppstår på fastigheten. Kommunen äger och 
tillhandahåller kärl och plastbox, men fastighetsinnehavare ansvarar för 
rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare ansvarar 
den som äger behållaren. 

23 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, 
anordnande, installation och underhåll av övriga inom fastigheten installerade 
anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, säckställ, krantömmande 
behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering 
med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

24 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. 
För att kunna fullgöra sin bortforslingsskyldighet kan Kommunstyrelsen anvisa 
hämtningsplats för enskilda eller grupp av fastighetsinnehavare utanför 
fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden inte har 
uppnåtts inom fastigheten.    

25 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för 
utformning, anordnande och underhåll av hämtningsplats inom den fastighet 
där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för annan hämtningsplats 
som Kommunstyrelsen anvisat enligt § 24.  

26 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras 
så att krav på tillgänglighet uppfylls samt risk för driftsavbrott, olycksfall, 
skadedjur och annan olägenhet minimeras.  

27 § Kylt utrymme för matavfall från livsmedelshantering i storkök, 
restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl kan komma att krävas ur ett 
livsmedelstekniskt perspektiv. 

28 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan 
anmälning meddelas Kommunstyrelsen eller kommunens entreprenör. 
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29 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning 
underlättas och så att olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den 
kan tömmas och hanteras med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  

30 § För boende på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på av 
Kommunstyrelsen anvisad plats på fastlandet. 

31 § I hämtningsområde 2 sker hämtning av hushållsavfall på av 
Kommunstyrelsen anvisade platser. Tomtägarföreningar och båtklubbar svarar 
för anordnandet av angöringsplatser lämpliga för transportbåt.    

32 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad 
och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan 
risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och 
bojar på hämtningsdagen. 

33 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som 
möjligt, eller på annan plats som Kommunstyrelsen godkänner. Säck ska vara 
placerad så att den kan hämtas med kärra. 

Kärl ska vara uppställt med hjulen mot gatan så nära hämtningsfordonets 
angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån. För avstånd över 3,0 
meter debiteras särskilt gångvägstillägg enligt taxa. Gångväg får inte överstiga 
30 meter. Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen, efter anmälan, 
medge att gångväg får vara längre än 30 meter.  

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i 
undantagsfall samt i samband med vändning. 

34 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från 
kranbilens angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil 
behövs en fri höjd med upp till 10 meter. 

35 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över 
är framkomlig året runt. Om transportväg inte är framkomlig uteblir 
hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning beställas på 
fastighetsinnehavarens bekostnad. 

36 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall 
ska vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen. Om farbar transportväg 
inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 24-25 §§. 

37 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska 
vara så kort som möjligt, jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Gång- och 
transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

38 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som 
behållaren och utrymmet är avsett för. 

39 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Avfall ska vara 
väl emballerat så att det inte kan spridas och olägenhet inte uppkommer. 

40 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat 
sätt inte uppfyller de krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare 
tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda hindret, därefter kan 
fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet. 
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41 § För utsorterat matavfall från hushåll ska påsar och påshållare som 
tillhandahålls av Kommunstyrelsen användas.  

42 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker 
till, använda extra säck eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-
betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie hämtningstillfälle. Hämtning 
av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i samband 
med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

43 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla 
behållare eller förekomst av extra säckar, har Kommunstyrelsen rätt att besluta 
om ändring av abonnemanget. 

Farligt avfall från hushåll 

44 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall 
får inte blandas med varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om 
innehåll.  

45 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall 
enligt bilaga 3. 

Elavfall och batterier från hushåll 

46 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive 
batterier och ljuskällor, ska hållas skilt från annat avfall.  

47 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens 
insamlingssystem enligt bilaga 3. 

Grovavfall från hushåll 

48 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 3.  

49 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig 
uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

50 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt 
bilaga 3. 

51 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för 
kompostering får eldas, dock endast under perioden 1 september till 15 maj och 
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot 
annan författning. Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska 
beaktas. 

Latrin  

52 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp 
i täta behållare. 

53 § Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen, efter 
anmälan, medge att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får ske 
mot extra avgift. 

54 § Inom hämtningsområde 1 hämtas latrin vid fastighetsgräns eller på annan 
av Kommunstyrelsen anvisad plats så nära hämtningsfordonets angöringsplats 
som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. Latrinkärl får 
maximalt väga 15 kg.   
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55 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av 
latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

56 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara 
lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får 
inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av slam och urin ska kunna ske på 
ett sätt som uppfyller krav enligt anvisningar i bilaga 3.  

57 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för 
slamtömningsfordonet får inte överstiga 20 meter för befintliga anläggningar 
eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. Om avståndet är 
så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet 
genom egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns 
särskilda skäl får Kommunstyrelsen, efter anmälan, medge att avståndet får 
vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter 
debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Döda djur 

58 § Döda sällskapsdjur lämnas till kremering eller till djurkyrkogård. De kan 
också lämnas på avfallsanläggning som har rätt att ta emot döda djur. 

Fosforfällor 

59 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på 
sådant sätt att hämtning kan utföras enligt bilaga 3. Eventuella instruktioner 
som behövs i samband med hämtningen ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt 
filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

60 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller 
annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett 
ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav enligt anvisningar i bilaga 3. 

61 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för 
tömningsfordonet får inte överstiga 20 meter för befintliga anläggningar eller 
10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så långt att hämtningen 
försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 
kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får 
Kommunstyrelsen, efter anmälan, medge att avståndet får vara längre än vad 
som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras tilläggsavgift 
för extra slangdragning. 

62 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom 
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

63 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i 
respektive förordning om producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av 
producentansvar och lämna avfallet till de insamlingssystem som 
producenterna tillhandahåller enligt bilaga 3. Elavfall kan dock hämtas av 
kommunen, se 46-47 §§.  

64 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som 
omfattas av producentansvar, sker hämtning efter överenskommelse mellan 
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fastighetsinnehavare och entreprenör som har de tillstånd och avtal som krävs 
av producenterna. 

Annat avfall än hushållsavfall 

65 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår 
annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter 
i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 

Undantag från föreskrifterna om avfallshantering 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

66 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens från 
föreskrifterna ska vara skriftlig och prövas av Bygg- och miljönämnden enligt 
66-75 §§, med undantag av 33, 53, 57, 61, 70 b,c, 72, 73b §§ som medges av 
Kommunstyrelsen. 

Handläggningsavgift för hantering av ärende enligt kommunens ”Taxor för 
tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen respektive strålskyddslagen” kan 
tillkomma. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses 
omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket sätt omhändertagandet 
ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 
filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och 
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet 
tidsbegränsade. Undantag ska omprövas om förutsättningarna ändrats. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har skyldighet att meddela 
sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare 
renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

67 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön.  

68 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under 
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.  

69 § Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 
kräver anmälan till kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan 
om dispens enligt 15 kap. 18 § 3 st miljöbalken. Följande krav gäller: 

Latrin 
Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan 
om dispens till Bygg- och miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, 
inte uppstår. 
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Slam och filtermaterial 
Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna 
fastigheten efter ansökan om dispens till Bygg- och miljönämnden, om 
omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 

Matavfall 
Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till 
Bygg- och miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker 
behållare som kan användas året runt.  

Matavfallskvarn  

70 § a) Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp 
får ske efter anmälan till Bygg- och miljönämnden. 

b) Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i 
kommunens ABVA. Enligt ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens 
VA-huvudman för utsläpp av avfall från matavfallskvarn till det kommunala 
avloppsnätet.  

c) Matavfallskvarn ansluten till sluten tank inom kommunalt VA-område får 
installeras efter anmälan till Kommunstyrelsen förutsatt att kraven i 57 § 
uppfylls.  

Förlängt hämtningsintervall  

71 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning som uppfyller 
Naturvårdsverkets gällande krav om små avloppsanläggningar och har tillstånd 
av Bygg- och miljönämnden kan, efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, 
under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppstår, medges förlängt tömningsintervall för slam eller urin.  

Efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, under förutsättning att ingen 
olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, kan hämtningsintervallen 
för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

72 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
kan, efter anmälan till Kommunstyrelsen, medges rätt att använda gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna 
användas gemensamt. 

Uppehåll i hämtning  

73 § a) Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan, efter ansökan till 
Bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst sex månader.  

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela 
hämtningsperioden från mitten av april till mitten av oktober. 

b) Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter anmälan till 
Kommunstyrelsen medges om verksamhet inte kommer att bedrivas under en 
sammanhängande tid om minst en månad. 
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Anmälan ska lämnas till Kommunstyrelsen senast en månad före den avsedda 
uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 

74 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om 
sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 
återvinning, om det finns särskilda skäl. 

Utveckling inom avfallshanteringen 

75 § Kommunstyrelsen får, efter samråd med Bygg- och miljönämnden, 
bedriva försöksverksamhet med sortering, insamling, lagring och/eller 
transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

76 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2014-03-01 då föreskrifter om 
avfallshantering i Upplands-Bro kommun antagna 2008-05-08 upphör att gälla. 
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Bilaga 1. Definitioner och ordförklaringar 

(MB = Miljöbalken, kursiv text = lagtext) 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 
hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall 

 

Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §). 

 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 
användande av Upplands-Bro kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. 

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 
batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 
in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 
bilbatteri och bärbara batterier.  

 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 
krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 
och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 
Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 
privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 
rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 
elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 
uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 
hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 
telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor) 
är också elavfall. Elavfall från hushåll omfattas av 
producentansvar. 

 

En- och tvåbostadshus med 
gemensam fakturering 

Med en- och tvåbostadshus med gemensam 
fakturering avses hushåll med gemensam 
sophämtning och gemensam fakturering i 
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och 
motsvarande. Begreppet omfattar inte 
fastighetsinnehavare som har medgetts rätt att 
använda gemensam behållare enligt 71 §. 
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Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 
i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 
hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- 
och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 
bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 
avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 
cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 
räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 
avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

 

Fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 
avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 
till den fastighet där avfallet uppkommer. 
Alternativet till fastighetsnära insamling är att avfall 
lämnas till producenternas återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 
att samla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 
enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 
avloppsvattnet. 

 

Grovavfall Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 
avfall från hushållen som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 
det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 
för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 
möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 
från mindre underhållsarbeten och reparationer i 
bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 
rivningsavfall.  
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Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 
hämtningspersonalen för att transportera avfall från 
hämtningsplatsen till hämtningsfordonet. Gångvägen 
mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 
angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (MB 15 kap. 2 §). Till hushållsavfall 
samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 
uppkommer som en direkt följd av att människor 
uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 
oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 
köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 
industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 
och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 
busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 
samlingslokaler, fritidsanläggningar och 
byggarbetsplatser. 

 

Hämtning-betald-säck Hämtning-betald-säck är en säck med förbetald 
hämtning som beställs hos kommunen och levereras 
av entreprenören. Används vanligtvis i verksamheten 
där avfallsmängden varierar. 

 

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 
en eller flera behållare är placerade för hämtning av 
hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 
avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 
organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
av syre). 

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 
som töms med kranbil. Behållaren kan vara 
markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Kretslopps-/återvinningscentral Med kretslopps-/återvinningscentral avses en 
bemannad insamlingsplats där hushållen kan lämna 
avfall i sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt 
avfall och elavfall. 
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Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 
avfall som komposteras eller samlas in separat för 
biologisk behandling. Matavfall består av rester från 
matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 
matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 
tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 
eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet. 

  

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §). 

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 
ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 
omhändertas genom återvinning, återanvändning 
eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 
hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 
(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 
bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 
säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 
matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende 
av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 
Dock avses inte slam från enskilda 
avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 
latrin. I områden där matavfallssortering inte har 
införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 
inklusive matavfall. 

 

Restavfall osorterat Med osorterat restavfall avses restavfall med ej 
utsorterat matavfall. 
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Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 
att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

Sluten tank Sluten tank är en behållare som kan användas för att 
samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 
kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 
avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 
verksamhet som endast är aktiv under en del av 
säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.  

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 
hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 
som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 
hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 
trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 
vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 
fällda träd. Avfall som uppstår vid 
fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 
grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats där 
hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade i 
olika material. 
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Bilaga 2. Intervall för ordinarie hämtning av 
hushållsavfall 

Restavfall i områden utan matavfallsinsamling 

Hämtningsområde 1 

 

 Ordinarie 
hämtning 

Hämtning 
sker minst 

Hämtning 
sker som 
mest 

Hämtnings-
period 

En- och 
tvåbostadshus 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Varannan 
vecka. 

En gång per 
månad för de 
som har 
anmält 
kompostering 
av matavfall. 

Varje vecka, 
abonne-
manget kan 
inte 
nytecknas. 

52 ggr/år 

Året runt 

Fritidsboende Varannan 
vecka 

13 ggr/år 

En gång per 
månad för de 
som har 
anmält 
kompostering 
av matavfall.  

6 ggr/år 

 

Varannan 
vecka 

13 ggr/år 

Under 
perioden 
mitten av 
april till 
mitten av 
oktober. 
Övrig tid 
efter särskild 
beställning. 

Flerbostadshus* 
restavfall i kärl  

Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Två gånger 
per vecka 

104 ggr/år 

Året runt 

Flerbostadshus* 
restavfall i  
container och 
sopsug 

Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Varje vecka 

52 ggr/år 

Året runt 

Flerbostadshus* 
restavfall i 
krantömmande 
behållare 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Två gånger 
per vecka 

104 ggr/år 

Året runt 

Verksamheter Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Två gånger i 
veckan för 
kärl 190 och 
240 liter. Tre 
gånger i 
veckan för 
kärl 370 eller 
660 liter. 

Året runt 
eller under 
del av året 
för säsongs-
bundna 
verksamheter 
efter 
anmälan till 
Kommun-
styrelsen.  

*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering. 
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Hämtning av latrin är schemalagd och utföres en gång per månad under 
perioden mitten av april till mitten av oktober. Hämtning erfordrar 
förbeställning. Beställning ska ske senast en vecka före hämtningsveckan.  

Under övrig tid utföres hämtning efter beställning. 

 

Hämtningsområde 2 

Restavfall  

 

 Ordinarie hämtning 

 

Hämtningsperiod 

Fritidshus Varje vecka 

 

Under perioden mitten av 
april till mitten av 
oktober. Övrig tid efter 
särskild beställning. 

Klubbholmar Varannan vecka Under perioden mitten av 
april till mitten av 
oktober. Övrig tid efter 
särskild beställning. 

 

Hämtningsområde 2 omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Hämtningsområde 1 och 2 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, enligt 
schemalagda tömningar eller efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten 
(BDT) ska ske minst vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt 
tillverkarens rekommendation. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det 
intervall som leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av 
sorteringsanvisningarna i bilaga 3. 
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Restavfall i områden med matavfallsinsamling enligt 17 §. 

 

Hämtningsområde 1 

 

 Ordinarie 
hämtning 

Hämtning 
sker minst 

Hämtning 
sker som 
mest 

Hämtnings-
period 

En- och 
tvåbostadshus 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

En gång per 
månad 

13 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Året runt 

Fritidsboende Varannan 
vecka 

13 ggr/år 

En gång per 
månad 

6 ggr/år 

Varannan 
vecka 

13 ggr/år 

Under 
perioden 
mitten av april 
till mitten av 
oktober. Övrig 
tid efter 
särskild 
beställning. 

Flerbostadshus*, 
restavfall i kärl  

Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Två gånger 
per vecka 

104 ggr/år 

Året runt 

Flerbostadshus*, 
restavfall i  
container och 
sopsug 

Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Varje vecka 

52 ggr/år 

Året runt 

Flerbostadshus*, 
restavfall i 
krantömmande 
behållare 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

En gång per 
månad 

13 ggr/år 

Två gånger 
per vecka 

104 ggr/år 

Året runt 

Verksamheter Varje 
vecka 

52 ggr/år 

Varannan 
vecka 

26 ggr/år 

Två gånger 
i veckan för 
kärl 190 och 
240 liter. 
Tre gånger i 
veckan för 
kärl 370 
eller 660 
liter. 

Året runt eller 
under del av 
året för 
säsongs-
bundna 
verksamheter 
efter anmälan 
till Kommun-
styrelsen. 

 

*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering. 

 
  



20(26) 

Matavfall i områden med matavfallsinsamling enligt 17 § 

 

Hämtningsområde 1 

 

 Ordinarie hämtning 

 

Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka, med 
undantag för vecka 26-36 då 
hämtning sker varje vecka.  

Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka, med 
undantag för vecka 26-36 då 
hämtning sker varje vecka.  

Under perioden mitten av 
april till mitten av oktober. 
Övrig tid efter särskild 
beställning. 

Flerbostadshus*, matavfall 
i kärl  

I samband med hämtning av 
restavfall eller med samma 
hämtningsintervall som för 
restavfall, men vid hämtning 
av restavfall mer sällan än 
varje vecka sker hämtning av 
matavfall minst varje vecka. 

Året runt 

Flerbostadshus*, matavfall 
i krantömmande behållare 

Med samma hämtnings-
intervall som för restavfall, 
men vid hämtning av 
restavfall mer sällan än 
varannan vecka sker 
hämtning av matavfall minst 
varannan vecka. 

Året runt 

Verksamheter I samband med hämtning av 
restavfall eller med samma 
hämtningsintervall som för 
restavfall. 

Vid hämtning av restavfall 
mer sällan än varje vecka 
sker hämtning av matavfall 
varannan vecka, med 
undantag för vecka 26-36 då 
hämtning sker varje vecka. 

Året runt eller under del av 
året för säsongsbundna 
verksamheter efter anmälan 
till kommunstyrelsen. 

 

*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering. 
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Bilaga 3. Anvisningar om sortering och överlämnande av 
avfall  

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska 
sorteras ut. Avfallet ska lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats. 

Restavfall 

Restavfall hämtas enligt dessa föreskrifter. 

Matavfall 

I områden där matavfallssortering har införts enligt 17 § och 
fastighetsinnehavare genom frivilligt deltagande anslutit sig, ska matavfall 
sorteras ut från hushållsavfall i en separat fraktion.  

Farligt avfall från hushåll  

Farligt avfall ska lämnas till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler eller 
till den mobila insamlingen och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. 

Elavfall och batterier 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, 
i vissa butiker och vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. 
Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 
försäljningsställen eller vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. 
Småelektronik och bärbara batterier (max 25 l) kan också lämnas till den 
mobila insamlingen.  

Hämtning av elavfall och bärbara batterier från flerbostadshus 

Hämtningsområde 1 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas avgiftsfritt en gång per månad. För att 
hämtningen ska ske krävs att fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats 
enligt entreprenörens anvisningar. Fastighetsinnehavare kan även beställa extra 
hämtning av elavfall. Behållare för insamlingen kan fastighetsinnehavare 
skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens entreprenör.  

Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, 
glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall. I flerbostadshus med 
iordningställd hämtningsplats utrustas varje lägenhet med en box för 
småelektronik och bärbara batterier. Boxen kan tömmas i fastighetens utrymme 
för elavfall eller på kretslopps-/återvinningscentral.  

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering kan mot avgift beställa 
hämtning på gemensamma hämtningsplatser på samma sätt som 
flerbostadshus. Fastighetsinnehavare utan iordningställd hämtningsplats kan 
beställa hämtning av elavfall, elavfallet ska då vara sorterat i fraktionerna 
beskrivna ovan.  
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Hämtning av elavfall och bärbara batterier från en- och 
tvåbostadshus samt fritidsboende 

Hämtningsområde 1  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att mot avgift beställa 
hämtning av elavfall. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och 
bärbara batterier ska läggas. Boxen kan ställas ut i samband med beställd 
hämtning av elavfall eller tömmas på kretslopps-/återvinningscentralen. 

Hämtningsområde 2  
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall och bärbara batterier, efter 
beställning, hämtas vid ett schemalagt hämtningstillfälle per säsong. 

Grovavfall från hushåll 

Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre 
renoveringar från hushåll kan lämnas vid kommunens kretslopps-
/återvinningscentraler. Bygg- och rivningsavfall upp till 1 m3 lämnas 
avgiftsfritt, men därutöver tillkommer avgift. Grovavfallet ska sorteras och 
lämnas av avfallslämnaren i för avfallsslaget avsedd behållare.  

Hämtning av grovavfall  

Hämtningsområde 1 

Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av 
grovavfall i lösmängd. Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i 
för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning 
av grovavfall i kärl, 660 liter, eller containrar av olika storlekar. 
Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av grovavfall i 
lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd 
ska avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Hämtningsområde 2  
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall, efter beställning, hämtas vid ett 
schemalagt hämtningstillfälle per säsong. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

Trädgårdsavfall kan lämnas till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. 
För mängder över 1 m3 tillkommer avgift. 

Hämtning av trädgårdsavfall  

Hämtningsområde 1 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall. I abonnemanget ingår hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl i storleken 370 liter. Hämtning sker var 14:e dag från 
mitten av april till mitten av oktober. 

Hushåll i en- och tvåbostadshus kan lämna sin julgran till julgransinsamlingen 
veckan efter Tjugondedag jul. I tätbebyggda områden med en- och 
tvåbostadshus ska julgranen lämnas på gemensamma hämtningsplatser enligt 
anvisningar från Kommunstyrelsen.  

I flerbostadshus kan julgranar hämtas från gemensamma platser enligt 
anvisningar från Kommunstyrelsen. Fastighetsinnehavaren beställer hämtning 
hos kommunen.  
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Alla julgranar ska vara fria från julgransprydnader och max 2,5 meter långa. 
Julgranar ska placeras så att det tydligt framgår att de ska hämtas.  

Latrin 

Latrin hämtas inom hämtningsområde 1 enligt dessa föreskrifter.  

Slam och urin från enskilda avlopp 

Hämtningsområde 1 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 
Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören 
kan lämna upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska 
vara fri från hinder. 

Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i 
samråd mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om 
fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om schemaläggningen 
fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och miljönämnden. Entreprenören 
meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda 
hämtningen kommer att ske. Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Tömning av slutna tankar sker efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av 
slamavskiljaren vid första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För 
tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om 
avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn enligt 
58§.  

För hämtning av filtermaterial från fosforfällor i säck ska utrymme för 
hämtning med kranfordon finnas. Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats 
och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck om 500 kg 
används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri 
höjd upp till 10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets 
angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan 
entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och 
entreprenören inte är överens om schemaläggningen fastställs 
hämtningsintervallet av Bygg- och miljönämnden. Entreprenören meddelar 
fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen 
kommer att ske. Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. 
Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än 
fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så är möjligt. Från hushåll ska 
sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och sorteras 
som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma 
tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till Kommunstyrelsen senast 6 
veckor före installationen. 
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Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar 
omfattas av producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Boende med tillgång till 
fastighetsnära insamling hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas 
till apotek i en särskild behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till kommunens 
kretslopps-/återvinningscentraler. Däck utan fälg lämnas kostnadsfritt, men 
däck med fälg lämnas mot avgift. 

Bilar 

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare för mottagning 
av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även 
lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare, men då kan inte en avgiftsfri 
mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 
bilskrotare kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås 
av Transportstyrelsen eller BIL Sweden. 
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Bilaga 4. Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

 

Behållare / utrustning / anläggning Avsett för följande avfallsslag Ägs/tillhandahålls 
av kommunen 
(hyreskostnad kan 
tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls 
av entreprenören 
utan kommunens 
medverkan 

Ägs/tillhandahålls 
av fastighets-
innehavaren1 

Kärl 140, 190, 240 och 370 liter Restavfall för en- och 
tvåbostadshus 

Ja   

Kärl 140, 190 och 240 liter Restavfall för fritidsboende Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 660 liter Restavfall för flerbostadshus Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 och 660 liter Restavfall för verksamheter Ja   

Kärl 140 liter Matavfall2 Ja   

Kärl 660 liter Grovavfall för flerbostadshus Ja   

Kärl 370 liter Trädgårdsavfall, abonnemang Ja   

Plastsäck 160 liter3 Restavfall Ja   

Hämtning-betald-säck, 160 liter Restavfall Ja   

Papperspåsar och påshållare Matavfall från hushåll2 Ja   

Container 6 eller 8 m3 som töms med 
baklastade sopbil 

Restavfall Ja  I vissa fall 

Container med komprimator i olika 
storlekar som töms med baklastande sopbil 
eller lastväxlarbil 

Restavfall Nej I vissa fall Ja 

Container i storlekarna 6, 8, 10 m3 som 
töms med baklastande sopbil 

Grovavfall för flerbostadshus Ja  I vissa fall 
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Container för stationär sopsug som töms 
med lastväxlarbil 

Restavfall Nej  Ja 

Krantömmande behållare  Restavfall Nej  Ja 

Krantömmande behållare  Matavfall2 Nej  Ja 

Insatssäck till krantömmande behållare Restavfall och matavfall2 Ja   

Matavfallskvarn och sluten tank Matavfall2 Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier hos en- och 
tvåbostadshus och fritidsboende 

Ja   

Brun box, 6 liter Elavfall och batterier hos hushåll i 
flerbostadshus 

Ja   

Behållare för sortering av lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor, batterier och 
smått elavfall. 

Elavfall i flerbostadshus med 
gemensam hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk och liknande 

Slam och urin från enskilt avlopp Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare4 Fettavfall Nej  Ja 
 

1 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 
2 I områden där matavfallsutsortering har införts. 
3 Endast vid hämtning inom hämtningsområde 2. 
4 För mer information kontakta kommunens VA-huvudman.   
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Tillägg till avfallstaxa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta tillägg till avfallstaxan 
enligt nedan: 

1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr 
inkl. moms per kärl och tillfälle. 

2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra 
hämtningar av mat- eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning inkl. 
moms. 

3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt 
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms. 

4. Taxan börjar gälla från 15 juni 2018 

Sammanfattning 
Avfallstaxan föreslås kompletteras med nya tjänster och avgifter. 

1. Tilläggstjänst kärltvätt 
 
Efter införandet av matavfallsinsamling har efterfrågan om kärltvätt inkommit 
från samfälligheter med gemensamma insamlingskärl och verksamheter för att 
ha möjlighet att beställa tjänsten via kommunen enligt avfallstaxa. 

 
I samband med revidering av avfallsföreskrifter med utökad valfrihet av 
tjänster samt upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommartid 
föreslås följande: 

2. Särskilt abonnemang för minst 5 extra hämtningar av mat- eller 
restavfall för småhusägare. 

3. tilläggstjänst för hämtning av farligt avfall vid fastigheten  
Tilläggen till avfallstaxan föreslås gälla från 15 juni 2018. 

Beslutsunderlag 
 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2018. 
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Ärendet 
Avfallstaxan föreslås kompletteras med nya tjänster och avgifter enligt nedan. 

1 Tilläggstjänst av kärltvätt 

Efter införandet av matavfallsinsamling i Upplands-Bro kommun har det 
uppkommit efterfrågan från samfälligheter med gemensamma insamlingskärl 
och individuell fakturering att ha möjlighet beställa kärltvätt via kommunen. 

Föreningar upplever problem med renhållning av gemensamma kärl vad gäller 
vem som ska ansvara för tvätt och hur tjänsten kan betalas av boende. Vid 
utredning har en del bostadsrättsföreningar, verksamheter och Upplands-Bro 
Hus visat sitt intresse för tjänsten att få sina kärl tvättade regelbundet. 

Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan tjänst, men kan 
vara behjälplig med att ordna det för kommunens invånare. Centralt 
upphandlad och ordnad kärltvätt under en och samma dag i hela kommunen 
kan innebära lägre kostnader med kontrollerad kvalitet och genomförande. 

Tjänsten ska genomföras med hjälp av särskild bil för kärltvätt som 
omhändertar smutsvattnet från kärlen i ett slutet system. Bilen släpper sedan ut 
smutsvattnet till godkänd tipp-punkt. Entreprenören ska använda miljövänliga 
rengöringsmedel. 

Pris för kärltvätt utgår från ett tecknat avtal med en entreprenör som angivit 
lägsta pris i jämförelse med andra anbudsgivare. Priset beräknas med hänsyn 
till kommunens administrativa kostnader och eventuella kostnader för 
påse/säck för omlastning av avfall. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 
upprätta en tilläggstjänst för kärltvätt i avfallstaxan med en avgift om 150 kr 
per kärl inkl. moms för att på så sätt utöka valfrihet av tjänster och underlätta 
för kommunens fastighetsägare och verksamheter att utföra sin skyldighet att 
hålla sopkärl rena. 

2 Särskilt abonnemang med minst 5 extra hämtningar av mat- eller restavfall 
Vid revidering av avfallsföreskrifter förutses bland annat en utökad valfrihet av 
tjänster som kommunen tillhandahåller för sina invånare. I avfallsplanens 
delmål 3c ”Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall” och 
enligt nya avfallsföreskrifter så kommer det i samband med upphörande av 
veckohämtningar av matavfall under sommartid och övergång till hämtningar 
varannan vecka, finnas möjlighet för småhusägare att få sitt matavfall hämtat 
oftare än varannan vecka. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att upprätta i avfallstaxan ett särskilt 
abonnemang för dem som vill ha hämtning av sitt matavfall varje vecka t ex 
under sommartid. Abonnemanget kan utökas till flera hämtningar och omfatta 
även restavfall. Pris för ett särskilt abonnemang i avfallstaxa beräknas utifrån 
självkostnadsprincipen och ska vara 125 kr per hämtning inkl. moms. 
Engångskostnader finns redan i avfallstaxa och vem som helst kan få sitt avfall 
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hämtat inom 24 timmar efter beställning mot avgift 470 kr per hämtning. För 
att sänka kostnader för hämtningar ska de vara planerade i förväg och läggas i 
som abonnemang med minst 5 hämtningar.  

3 Tilläggstjänst för hämtning av farligt avfall vid fastigheten 
De viktiga målen för avfallshantering är att förebygga avfall och minska dess 
farlighet. Farligt avfall kan lämnas på kommunens kretsloppscentraler eller vid 
mobil insamling av farligt avfall och småelektronik som sker kvartalsvis. 

Vid revidering av avfallsföreskrifter föreslår Samhällsbyggnadskontoret att 
förbättra service till invånare även med möjlighet att beställa hämtning av sitt 
farliga avfall vid fastigheten mot avgift. Pris för den nya tjänsten i avfallstaxa 
beräknas utifrån självkostnadsprincipen och ska vara 100 kr per hämtning inkl. 
moms för att utöka valfrihet av tjänster och styra mot minskad farlighet av 
hushållsavfall. Hämtningarna kommer ske kvartalsvis dvs endast under 4 dagar 
per år i samband med mobil insamling av farligt avfall och småelektronik. 
Tilläggstjänsten föreslås för de människor som har svårt att gå till mobil 
insamling eller till KLC för att lämna sitt farliga avfall och ska därför ha ett 
rimligt pris. Kommunen strävar efter att minska farlighet av hushållsavfall, att 
det inte hamnar i vanliga soppåsar.  

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kommunen kan erbjuda dessa tjänster 
till självkostnadspris. Tilläggen till avfallstaxan föreslås gälla från 15 juni 2018 

Barnperspektiv 
Beslutet har tagits med hänsyn till barnens bästa. 

  

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 
1. Avfallstaxa antagen den 18 december 2013. 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
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1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 
 
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade 
mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det 
hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling 
och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 
 
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 
hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 
betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 
 
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 
 
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 
kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av hushållsavfall är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
hushållsavfall. 
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1.6.1 Grundavgift 
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader som kundtjänst, fakturering, information 
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppcentraler 
och hantering av farligt avfall.  
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

1.6.2 Abonnemangsavgift 
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell eftersortering 
och behandling av avfall från hushåll och verksamheter. 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt § 72 i 
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period som uppehållet 
avser. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt § 73 i 
föreskrifter om avfallshantering, debiteras varken grundavgift eller abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en 
grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid 
matavfallshämtning delas båda behållarna.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggning av ärende kan 
tillkomma en handläggningsavgift enligt Taxa för Upplands-Bro kommun § 113 för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna latrin, slam och filtermaterial till kommunen 
enligt § 69 i föreskrifter om avfallshantering, debiteras ingen avgift.  

1.7.4 Säsongbunden verksamhet 
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, 
då verksamheten bedrivs, enligt överenskommelse med kommunstyrelsen. 

1.8 Indexreglering 
Kommunstyrelsen kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på 
indexreglering, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam 
och fett förändras baserat på index T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och 
matavfall förändras baserat på index A 12:1 MD. För övriga avgifter förändras avgifterna 
baserat på KPI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av Kommunstyrelsen. 
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2 Avgifter  

För en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende är samtliga avgifter inklusive nu gällande 
mervärdesskatt.  

För verksamheter och flerfamiljshus anges även avgifter exklusive mervärdesskatt inom 
parentes. 

Avgifterna är indelade i två kategorier. Områden med införd matavfallsinsamling (med 
matavfallsinsamling) respektive i områden där matavfallsinsamling inte påbörjats (utan 
matavfallsinsamling). 

2.1 Grundavgifter 

  

En- och tvåbostadshus, kr per hushåll och år           1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering till 
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och motsvarande, kr per 
hushåll och år 

1 335 (1 068) 

Fritidsboende, kr per hushåll och år               780 

Flerbostadshus, kr per hushåll/lägenhet och år            1 103 (882) 

Verksamheter, kr per år    694 (555) 
 

2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan 
matavfallsinsamling  

Abonnemangsavgifterna i punkt 2.2.1 tom 2.3.2 gäller tillsvidare i områden där 
matavfallsinsamling inte införts.  

2.2.1 En- och tvåfamiljshus  
För 13 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd från kommunen enligt bilaga 3 i 
Föreskrifterna om avfallshantering. 

Abonnemang för hämtning 52 gånger per år kan inte nytecknas. 

Flera hushåll kan dela på ett abonnemang i enlighet med 71§ i Föreskrifter om 
avfallshantering 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 140 liter 13    375 

26   750 

52  1 500 

Kärl 190 liter 13    510 

26 1 020 

52  2 040 

Kärl 240 liter 13    660 

26 1 320 

52  2 640 
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Kärl 370 liter  26  1 980 

52  3 960 
 

2.2.2 Flerfamiljshus  
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering tex 
via samfällighet. 

 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

52  2 640 (2 112) 

104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 

104 7 920 (6 336) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.3 Verksamheter  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 26                           750 (600) 

52  1 500 (1 200) 

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

104 4 200 (3 360) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

 52  2 640 (2 112) 

 104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26 1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 
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104 7 920 (6 336) 

156                      12 260 (9 808) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.4 Fritidshus  
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

För 6 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd från kommunen enligt bilaga 3 i 
Föreskrifterna om avfallshantering 

 

 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 6    175 

13   375 

Kärl 190 liter 6    235 

13    510 

Kärl 240 liter 6   330 

13    660 

Kärl 370 liter 13  1 090 
 

 

2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen) 
samt klubbholmar med säckhämtning 
I abonnemangsavgifterna för öarna ingår hämtning av hushållsavfall varje vecka från mitten 
av april till mitten av oktober. Från klubbholmar sker hämtningar varannan vecka. 
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Abonnemangsavgift 
säckhämtning från öarna 

 

Hämtningsavgift kronor per 
säck (endast klubbholmar) 

Säck 160 liter 858 44 
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2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden utan matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering (t ex via samfällighet) och verksamheter.  

 

2.3.1 Container  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 

 52 37 540 (30 032) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 

 52 64 350 (51 480) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 

 52 85 800 (68 640) 
 

2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  
 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift enligt tabell nedan samt viktbaserad 
behandlingsavgift på 982 kr per ton avfall. 

 
  

Behållare Antal hämtningar per år  Hämtningsavgift restavfall kronor 
per år 

Krantömmande  13 4 875 (3 900) 

behållare 3 m3 17 6 375 (5 100) 

 26 9 750 (7 800) 

 52 19 500 (15 600) 

 104 39 000 (31 200) 

Krantömmande  13 5 280 (4 224) 

behållare 5 m3 17 6 905 (5 524) 

 26 10 563 (8 450) 

 52 21 130 (16 904) 

 104 42 250 (33 800) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 
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2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden 
med matavfallsinsamling  

 
Införandet av matavfallsinsamling kommer att ske områdesvis i kommunen. 
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.4.1 tom 2.5.2 gäller samtliga abonnenter i ett område från 
och med det att matavfallsinsamling införts. 
 
Följande abonnemang för hämtning av hushållsavfall (soppåsen) finns att välja på: 
 
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall i 
två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  
 
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   
 

2.4.1 En- och tvåfamiljshus  
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl 31 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år  

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

31 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 Tillämpas ej 

26   750 1 500 

Kärl 190 liter 13    510 Tillämpas ej 

26 1 020 2 040 

Kärl 240 liter 13    660 Tillämpas ej 

26 1 320 2 640 

Kärl 370 liter  13  1 090 Tillämpas ej 

26  1 980 3 960 
 

2.4.2 Flerbostadshus 
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering tex 
via samfällighet. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 52 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 190 liter 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 
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52  2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

52  2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 

104 5 280 (4 224) 10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

104         14 160 (11 328) 28 320 (22 656) 

156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 

 

2.4.3 Verksamheter  
 
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka under vecka 26-36, övrig tid minst varannan vecka, eller i samband med 
hämtning av restavfall.  
 
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Kommunstyrelsen kan efter bedömning medge att avgift för sorterat 
restavfall ska tillämpas för verksamheten.  
 
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
tex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etc, sker hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter 
behov. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 31 Ingår i abonnemanget  Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 (300) Tillämpas ej 

 26   750 (600) 1 500 (1 200) 

 52    1 500 (1 200) 3 000 (2 400) 

Kärl 190 liter 13 510 (408) Tillämpas ej 

 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 

 52     2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 13    660 (528) Tillämpas ej 

 26    1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

 52    2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 
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 104    5 280 (4 224)          10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 13  1 090 (872) Tillämpas ej 

 26    1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

 52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

 104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

 52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

 104 14 160 (11 328) 28 320 (28 320) 

 156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 
 

 

2.4.4 Fritidshus  
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
minst 18 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av 
hämtningsperioden.  
 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 18 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 6    175 Tillämpas ej 

13    375 750 

Kärl 190 liter 6    235 Tillämpas ej 

13    510 1020 

Kärl 240 liter 6    330 Tillämpas ej 

13    660 1320 

 

2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden med matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering (t ex via samfällighet) och verksamheter (undantag: verksamheter med stora 
mängder matavfall och som lyder under livsmedelslagen).  

2.5.1 Container  
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

Hyra av container ingår i abonnemanget. 
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Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 37 540 (30 032) 

 52 37 540 (30 032) 75 080 (60 064) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 64 350 (51 480) 

 52 64 350 (51 480) 128 700 (10 2960) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 85 800 (68 640) 

 52 85 800 (68 640) 171 600 (137 280) 
 

2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  
I abonnemangsavgiften ingår dels en hämtningsavgift och dels en behandlingsavgift. 

Hämtningsavgiften är enligt tabellen nedan. En viktbaserad behandlingsavgift på 982 (786) 
kr per ton restavfall tillkommer. 

I abonnemangsavgifterna ingår hämtning av matavfall endast om det finns krantömmande 
behållare för matavfall. Vid hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas dock matavfall 
26 gånger per år.  

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov. 

 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Krantömmande 
behållare 3 m3 

13 4 875 (3900) Tillämpas ej 

 17 6 375 (5 100) 12 750 (10 200) 

 26 9 750 (7 800) 19 500 (15 600) 

 52 19 500 (15 600) 39 000 (31 200) 

 104 39 000 (31 200) 78 000 (62 400) 

Krantömmande 
behållare 5 m3 

13 5 281 (4 225) Tillämpas ej 

 17 6 905 (5 524) 13 810 (11 048) 

 26        10 565 (8 452) 21 130 (16 904) 

 52 21 130 (16 904) 42 250 (33 800) 

 104 42 250 (33 800) 84 520 (67 616) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 83 200 (66 560) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 166 400 (133 120) 
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2.6 Tilläggstjänster 

2.6.1 Gångvägstillägg  
Debiteras för behållare med manuell tömning såsom kärl och säck. 

 

Gångavstånd från angöringsplats (där sopbilen 
stannar) 

Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 m                             10 (8) 

10,1–20,0 m 15 (12) 

20,1–30,0 m 25 (20) 

över 30 meter, per 10 meter 10 (8) 

 

2.6.2 Extrahämtningar 
Beställs hos kommunens kundtjänst för VA och avfall. Extra hämtningar utom ordinarie rutt 
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning. HB-säck hämtas vid nästa ordinarie 
hämtning. 

Behållare Avgift kronor per tillfälle  

Hämtning-betald-säck (HB-säck), restavfall  35 (28) 

Extra säck restavfall i samband med ordinarie tur  44 (35) 

Extra hämtning av kärl, restavfall och matavfall, utom ordinarie 
tur 

470 (376) 

Extrahämtning krantömmande behållare 750 (600) 

Extrahämtning container  2 125 (1 700) 

Extrahämtning komprimator och stationär sopsug, med 
lastväxlarcontainer 

2 125 (1 700) 

 

2.7 Grovavfall 

2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000 (3 200) 

52 7 575 (6 060) 

Container 6 m3 26 27 625 (22 100) 

52 55 250 (44 200) 

Container 8 m3 26 35 750 (35 750) 

52 71 500 (57 200) 
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2.7.2 Extra- och beställda hämtningar 
 

Vid behov kan abonnenter med schemalagda hämtningar få extra hämtning mot beställning 
enligt tabell nedan. 

Vid behov kan beställd hämtning av grovavfall erhållas enligt tabell nedan. Utställning och 
hämtning av container ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i avgiften och minst en 
månadshyra debiteras per tillfälle. 

 

Behållare  Extra hämtningar, kr  Beställd hämtning, kr Hyra, kr/månad 

Lösmängd, m3  250 (200)  

Kärl 660 liter 225 (180)   

Container 6 m3 1 625 (1 300) 1 625 (1 300) 290 (232) 

Container 8 m3 2 000 (1 600) 2 000 (1 600) 325 (260) 

Container 10 m3 2 500 (2 000) 2 500 (2 000) 375 (300) 

 

2.8 Elavfall 

 
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 
som ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.  
 
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 
 

Beställd eller extrahämtning Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 (1 300) kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

     238 (190) kr/st 238 kr/st 

 
 

2.9 Trädgårdsavfall 
 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet hämtas schemalagt varannan vecka under perioden från 
mitten av april till mitten av oktober.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 

 
 



15 
 

2.10 Latrin 

 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 
april till mitten av oktober.  
 

 Avgift kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288 (230) 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594 (475) 

Nytt latrinkärl 288 (230) 

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250 (200) 

 

 

2.11 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens anlitade entreprenör.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.  

  

Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875             1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125             1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kronor 

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

          – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme           1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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2.12 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

 

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag 

(inom 5 arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 (1 100) 1 820 (1 456) 

> 2 m3 2 250 (1 800) 2 695 (2 156) 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 (600) 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 (120) 

Slamsugningsfordon, per timme      1 125 (900) 

Hjälparbetare, per timme 480 (480) 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (28)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-26 

 

 

§ 3 Tillägg till avfallstaxan 
 Dnr TN 18/0060 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar tillägg till 
avfallstaxan enligt nedan: 

1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr 
inkl. moms per kärl och tillfälle, för att utöka valfrihet av tjänster och 
underlätta för kommunens fastighetsägare och verksamheter att utföra 
sin skyldighet att hålla sopkärl rena. 

2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra 
hämtningar av mat- och/eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning 
inkl. moms, för att ge möjlighet till småhusägare att få sitt 
hushållsavfall hämtat oftare än varannan vecka. 

3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt 
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms för att utöka 
valfrihet av tjänster och styra mot minskad farlighet av hushållsavfall. 

4. Taxan börjar gälla den 15 juni 2018 
_______________ 

Sammanfattning 
Efter införandet av matavfallsinsamling har efterfrågan om kärltvätt inkommit 
från samfälligheter med gemensamma insamlingskärl och verksamheter för att 
ha möjlighet att beställa tjänsten via kommunen enligt avfallstaxa. 

I samband med revidering av avfallsföreskrifter med utökad valfrihet av 
tjänster samt upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommartid 
föreslås följande: 

a). att ge möjlighet för småhusägare att få sitt hushållsavfall hämtat 
oftare än varannan vecka med särskilt abonnemang för minst 5 extra 
hämtningar av mat- eller restavfall. 

b). att ge möjlighet för kommunboende beställa hämtning av farligt 
avfall vid fastigheten. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kommunen kan erbjuda tjänster 
till självkostnadspris. 

Beslutsunderlag 
 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2018. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-26 

 

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar tillägg till 
avfallstaxan enligt nedan: 

1. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst av kärltvätt för 150 kr 
inkl. moms per kärl och tillfälle, för att utöka valfrihet av tjänster och 
underlätta för kommunens fastighetsägare och verksamheter att utföra 
sin skyldighet att hålla sopkärl rena. 

2. Avfallstaxan kompletteras med särskilt abonnemang för minst 5 extra 
hämtningar av mat- eller restavfall med avgift 125 kr/hämtning inkl. 
moms, för att ge möjlighet till småhusägare att få sitt hushållsavfall 
hämtat oftare än varannan vecka. 

3. Avfallstaxan kompletteras med tilläggstjänst för hämtning av farligt 
avfall vid fastigheten för 100 kr/hämtning inkl. moms för att utöka 
valfrihet av tjänster och styra mot minskad farlighet av hushållsavfall. 

4. Taxan börjar gälla den 15 juni 2018 

Yrkande 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslut sänds till: 

 Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
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Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för enstaka besök vid 
kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna 
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.  
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av 
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till 
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av 
körkort eller besökskort. 

Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att 
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i 
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen. 

Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma 
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per 
dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018. 

Ärendet 
Kretsloppscentralerna finansieras genom avfallstaxan som innevånarna i 
Upplands-Bro betalar. Därav har de rätt och möjlighet att besöka 
kretsloppscentralerna kostnadsfritt för att lämna sitt avfall som uppkommit i 
hemmet. Eftersom personer från andra kommuner inte betalar avfallstaxan i 
Upplands-Bro kommun så föreslås att betalt per besök för att täcka upp den 
merkostnad som deras avfall genererar i form av transporter och 
behandlingsavgifter för deras avlämnade avfall. 
Förslaget är att en besökare betalar lika mycket som företagare i kommunen 
som är 350 kronor per tillfälle per dag och får då lämna 2 kubikmeter avfall. 
Tekniken för att ta betalt på ett säkert och professionellt sätt finns redan på 
plats då det finns möjlighet att ta betalt av företag som saknar företagskort samt 
besökare som har mer avfall än 2 kubikmeter vid ett tillfälle. 
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Avfallsenheten förutser att antal besökare från andra kommuner sakta kommer 
att minska i antal i takt med att man lär sig att det inte längre är fritt fram att 
besöka våra Kretsloppscentraler. 
Men det kommer att dyka upp besökare från andra kommuner kontinuerligt 
ändå, och därför ser vi det som en stor miljönytta att ha möjlighet att släppa in 
dem. 

Förslag till beslut 
Besökare från andra kommuner ges möjlighet att lämna grovavfall på 
kommunens kretsloppscentraler mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök 
per dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Barnperspektiv 
Förslaget är framtagen med hänsyn till barnens bästa. 
 

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Avdelningschef 

 
 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 4 Taxa för engångsbesök på 
Kretsloppscentralen 

 Dnr TN 18/0022 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka 
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 
_______________ 

Sammanfattning 
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna 
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.  
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av 
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till 
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av 
körkort eller besökskort. 

Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att 
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i 
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen. 
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma 
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per 
dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad till 6 februari 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka 
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Yrkande 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservatet utökas med två områden i enlighet med bifogat förslag till 
beslut ”Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro 
kommun”, daterat den 28 mars 2018 

Sammanfattning 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 
den 21 december 2016, § 152.  

Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 11 
april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet vann laga kraft den 10 maj 
2017. 

Reservatet föreslås nu utökas nu med två områden, dels med ett skogsområde 
(ca 5 hektar) öster om Lillsjön, dels med ett jordbruksområde (ca 10 hektar) på 
fastigheten Raskeboda 1:1 norr om Örnässjön, Dessa områden undantogs vid 
kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i 
avvaktan på vidare utredning.  

Utvidgningen av naturreservatet innebär att den för friluftslivet intensivt 
nyttjade skogen mellan Lillsjön och Lillsjöskolan bevaras och att det ”levande” 
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och den biologiska mångfalden, knuten 
framför allt till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 
Örnässjön, får ett långsiktigt skydd.  

Syftet med hela naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets 
värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, 
odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och 
Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka 
tillgängligheten till delar av området. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2018  
 Förslag till beslut den 28 mars 2018 om Utvidgning av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 
 PM den 1 augusti 2017 ”Utredning om utvidgning av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun” 
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 Länsstyrelsens beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017) att 
avslå överklagandet 

 Kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
(21 december 2016, § 152) 

 Samrådsredogörelse (den 31oktober 2016) 
 Förslag (Remisshandling den 28 april 2016) till bildande av 

naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i Upplands-Bro kommun jämte 
förslag till skötselplan 

 Länsstyrelsens beslut (den 28 mars 2014) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet - LONA ”Reservatsbildning Lillsjön – 
Örnässjön, etapp 2” 

 Utredningen ”Förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön-
Örnässjön i Uppland-Bro kommun”, (daterad 2013-12-19, rev 2014-04-
15, dnr 212-000488) 

 Länsstyrelsens beslut (den 21 mars 2013) om statligt bidrag till det 
lokala naturvårdsprojektet - LONA ” Lillsjön – Örnässjön, bildande av 
ett kommunalt naturreservat, etapp 1” 

 Kommunens översiktsplan (ÖP) 2010, KF 2011-12-15 § 162 

Ärendet 
Efter att Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet bildats och beslutet vunnit laga 
kraft, har Samhällsbyggnadskontoret berett frågan om utvidgning av 
naturreservatet med de två områden som undantogs vid beslutet. Det har dels 
handlat om att utreda behovet av skydd för det undantagna skogsområdet öster 
om Lillsjön, dels att komma överens med markägarna till Raskeboda 1:1 om 
reservatsbildning och ersättning för det intrång (marknadsvärdeminskning) 
som föreslagen reservatsbildning innebär.  

Skog öster om Lillsjön (ca 5 hektar)  
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan om behovet av skydd för området. 
Resultatet redovisas i PM (daterad den 1 augusti 2017) ”Utredning om 
utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun”  

Av utredningen framgår att motiven för att området bör ingå i naturreservatet 
är följande:  

 Bevara området för friluftslivet. Området ligger i direkt anslutning till 
befintligt naturreservat och mellan detta och Lillsjöskolan och 
bostadsområdena. Promenadvägar och stigar går genom området.  

 Kommunen äger marken.  
 Området utgör grönområde i fastställda detaljplaner.  
 Angeläget att bevara skogen för framtiden och få enhetlig skötsel.  
 Angeläget att förbättra ordningen i området (lös hund, förhindra skador 

på mark och vegetation), genom att införa samma ordningsföreskrifter 
som för det befintliga naturreservatet.  
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 När grönområdet ingår i naturreservatet blir förvaltaren av reservatet 
ansvarig för skötseln.  

 Inga remissinstanser (myndigheter, sakägare, allmänhet via 
organisationer) motsatte sig det ursprungliga förslaget om 
reservatsbildning, som inkluderade detta område (remiss i juni 2016). 

Inom ramen för utredningen har övervägts möjligheten att i detta område inte 
ha kopplingstvång på hundar. Men med hänsyn till att flera promenadvägar och 
stigar passerar området och att Lillsjöskolan ligger i direkt anslutning till 
Upplands-Bro kommun området så bedöms det olämpligt att här ha lös hund. I 
syftet med naturreservatet anges bl.a. att ”särskilda insatser ska göras för att 
öka förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin verksamhet”. 
Inte minst av den anledningen bör hundar hållas kopplade i området intill 
Lillsjöskolan. 

En inhägnad hundrastgård/område om ca 1000 m2 föreslås i södra delen av 
området inom vilken hundar kan släppas lösa. Det kan i framtiden om det finns 
behov av det bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade 
hundrastgårdar/områden i naturreservatet. Förslaget på hundrastgård initierades 
från några boende intill Lillsjön som uttryckt sitt ogillade över kommunens 
förslag om reservatsbildning vid Lillsjön på strandremsan från Urfjäll upp till 
Lillsjöbadet. 

Utredningen resulterar i förslaget att det ”undantagna” området bör inkluderas i 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat för att därigenom få ett långsiktigt bevarande 
av området för friluftslivet. 

Förslaget till utvidgning av naturreservatet ger möjlighet att anlägga en 
hundrastgård enligt utredningens förslag. 

Landområdet på fastigheten Raskeboda 1:1 (ca 10 hektar) 
Vattenområde tillhörande fastigheten Raskeboda 1:1 i Örnässjön ingår redan i 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Förslaget att fastigheten Raskeboda 1:1 i sin 
helhet bör ingå i naturreservatet kvarstår, vilket överensstämmer med 
översiktsplanen (ÖP 2010). Det är ett angeläget allmänt intresse att få med hela 
fastigheten Raskeboda 1:1 i naturreservatet. Syftet med att inkludera land-
området i reservatet är att bevara det ”levande” jordbrukslandskapet, 
landskapsbilden och de biologiska värdena som framför allt är knutna till den 
trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill sjön. 

Sedan Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades och vunnit laga kraft har 
dialog förts med ägarna till fastigheten. Utgångspunkten från Samhälls-
byggnadskontorets sida har varit att hitta en helhetslösning som båda parter kan 
känna sig nöjda med. Bygg- och miljönämnden har meddelat dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en mindre 
ekonomibyggnad/stall för fyra boxar. En ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av detta stall är under prövning hos bygg- och miljönämnden. En 
värdering av intrånget (marknadsvärdeminskning på fastigheten till följd av 
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reservatsbestämmelserna) finns som underlag för fortsatt förhandling om 
intrångsersättning. Syftet från kommunens sida är att komma fram till en 
uppgörelse som båda parter kan godta. Överenskommelse om 
intrångsersättning har träffats mellan kommunen och andra privata markägare i 
området. Det är viktigt, inte minst av rättviseskäl, att lika principer tillämpas 
såväl vid värderingen av intrångets storlek som vid förhandlingen. 

Miljöbalken ger möjlighet att bilda naturreservat även i fall när parterna inte är 
överens. Därför föreslås att kommunen nu fattar beslut om utvidgning av 
naturreservatet enligt bifogade förslag, vilket stämmer överens med det förslag, 
Upplands-Bro kommun som var ute på remiss. Markägarna har ett år på sig att 
stämma kommunen vad gäller ersättningen efter att reservatsbeslutet vunnit 
laga kraft om man inte dessförinnan kommit överens (31 kap MB). 

Skifte 2 till fastigheten Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) 
Fastigheten Raskeboda 1:1 gränsar i norr till Raskebodavägen som ligger på ett 
skifte tillhörande fastigheten Husby 1:12. Som en följd av att hela fastigheten 
Raskeboda 1:1 inkluderas i naturreservatet så föreslås att också detta skifte av 
Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) inkluderas i naturreservatet, vilket 
överensstämmer med det ursprungliga reservatsförslaget enligt remisshandlingen. 
Markägarna till detta skifte anförde i samband med remissen att man inte har 
någon invändning mot detta. Raskebodavägen används för friluftslivet 
(motionsspår, ridning, cykling, etcetera) och det är därför önskvärt att hela 
Raskebodavägen inkluderas i naturreservatet. 

Remiss 
Ingen ny remissomgång har ansetts erforderlig för föreslagen utvidgning av 
naturreservatet eftersom förslaget är i överensstämmelse med det förslag som 
tidigare varit ute på remiss. Se vidare Samrådsredogörelse (den 31oktober 
2016). 

Syftet med hela naturreservatet 
Syftet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och dess 
biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna 
Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla området för 
rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av området. 

Kommunens kostnader för och finansiering av föreslagen utvidgning 
Det handlar om kostnader för markåtkomsten för fastigheten Raskeboda 1:1. 
Även smärre kostnader tillkommer för kompletterande utmärkning av 
reservatsgränsen i terrängen och för viss revidering av reservatsskyltarna. 

Kommunen har ansökt hos Naturvårdsverket om statligt bidrag till 
markåtkomsten för bildandet av hela Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 
Naturvårdsverket beslutade den 22 februari 2016 om ett positivt förhands-
besked, som innebär att kommunen kan få högst 50 % av kostnaden för 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2018-04-11 KS 18/0153 

 
 

 

markåtkomsten (marknadsmässig köpeskilling eller marknadsvärdeminsking 
vid intrångsersättning) av den privatägda marken och 30 % av marknadsvärde-
minskningen till följd av reservatsföreskrifterna för den kommunägda marken. 
Naturvårdsverket fattar slutligt beslut i bidragsfrågan först efter att kommunen 
skickat in en begäran om sådant beslut, vilket kommunen gjort för det 
befintliga reservatet. Först när överenskommelse om intrångsersättning nåtts 
med markägarna till fastigheten Raskeboda 1:1 och beslutet om utvidgning av 
naturreservatet Upplands-Bro kommun vunnit laga kraft kan kommunen 
ansöka hos Naturvårdsverket om slutligt beslut om markåtkomstbidrag också 
för denna del. 

Kommunens kostnader för genomförandet av skötselplanen för det utvidgade 
naturreservatet begränsas till viss naturvårdsskötsel av skogen öster om 
Lillsjön samt för en eventuell hundrastgård. 

Bakgrund 
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 föreslogs att naturreservat inrättas för ett 
område vid Lillsjön-Örnässjön. Förslaget utreddes och resulterade i att 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 
den 21 december 2016, § 152. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog 
överklagandet i beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet 
vann laga kraft den 10 maj 2017. Reservatsbildningen har skett med statligt 
bidrag till Lokala Naturvårdsprojekt (LONA). Statligt bidrag har också sökts 
hos Naturvårdsverket för markåtkomsten. 

Två delområden, ett skogsområde öster om Lillsjön på kommunens fastighet 
Kungsängens-Tibble 1:3 samt landområdet på den privatägda fastigheten 
Raskeboda 1:1 undantogs från beslutet om reservatsbildning. 

Av reservatsbeslutet framgår att ”Det svartskrafferade området öster om 
Lillsjön och öster om elljusspåret undantas från naturreservatet i avvaktan på 
vidare utredning och ställningstagande”. Bakgrunden var att några boende 
utanför föreslaget reservatsområde framfört sitt ogillade till kommunen över 
kommunens förslag om reservatsbildning vid Lillsjön från Urfjäll upp till 
Lillsjöbadet, detta bl.a. med hänsyn till kommunens förslag om kopplingstvång 
för hundar i området. 

Vidare framgår av beslutet att ” Fastigheten Raskeboda 1:1 bör enligt 
kommunens uppfattning i sin helhet också ingå i Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat. Eftersom någon överenskommelse med markägarna inte kunnat 
nås så avstår kommunen nu från att inkludera hela fastigheten i naturreservatet 
och tar därför endast med fastighetens vattenområde i Örnässjön. Kommunen 
avser dock att fortsätta dialogen med markägarna i frågan om reservats-
bildning.” 
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Barnperspektiv 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat används på grund av sitt tätortsnära läge 
flitigt av förskolor och skolor. Bevarande av området, ger barn och ungdomar 
goda möjligheter till naturupplevelser och olika idrotts- och friluftsaktiviteter 
även i framtiden. 
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Mathias Rantanen 
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 Fastighetsägare Raskeboda 1:1
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! Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet

Föreskrift
Område med tillträdesförbud under tiden fr.o.m.1 april t.o.m. 15 augusti

Omåde med förbud att ha hund under tiden fr.o.m. 1 maj t.o.m. 30 september

Område med förbud att fiska

! ! ! ! Förbud att rida i annan gångart än skritt

Beslutad av Kommunfullmäktige 2018- -, § 
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Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet
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Zon A Förbud mot avverkning enligt föreskrift A5

Zon B Förbud mot avverkning enligt föreskrift A6

Zon C Förbud mot avverkning enligt föreskrift A7
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Teckenförklaring
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!! Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet

Skötselplan
Skötselområden

Äng, slåtter

Ängsytor/discgolfbana, slåtter

Strandäng, eventuell restaurering 

Trädklädd betesmark, bete

Trädklädd betesmark, sumpskog, bete

Öppen betesmark, bete

Omförs till öppen betesmark,  bete

Artrik betesvall, bete

Betesvall, bete

Åker - slåttervall

Skogsbete, bete

Agrara spår i skogen, skötsel

Skogsmark - Fri utveckling

Skogsmark - Äldre skog. Skötsel. Litet åtgärdsbehov.

Skogsmark- Skog yngre än 65 år. Skötsel för att öka värdet för friluftslivet och naturvården

Skogsmark, naturvårdsinriktad skötsel

Ädellövplantering 2014

Myr, fri utveckling

Våtmark, fri utveckling

Vegetationszon i vatten, ingen skötsel

Lillsjötoppen

Lillsjöns badblatsområde

Annan grönyta

Skid- och pulkabacke

Parkeringsplats

Privattomt

Öppen mark används f.n. till hundgårdar

1-33  nummer på skötselområde

0 - avdelningsnummer i skogsbruksplan som underlag

2
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Skötselplanekarta - friluftsliv          Bilaga 2b

¯

Teckenförklaring
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!

! Gräns för naturreseratet 

Udvidgning av naturreservatet

U Befintlig busshållplats

Befintlig parkering, handikapp

½ Befintligt cykelställ

Befintlig informationstavla

Föreslagen informationstavla

Föreslagen reservatsskylt 

Befintlig utsikt

$ Föreslagen toalettbyggnad 

!U Föreslaget vindskydd med grill

Befintlig grillplats med bänkar

Föreslagen grillplats med bänkar

Föreslaget grillhus 

"6 Befintlig byggd sittplats 

#* Befintlig bänk

#* Befintlig parksoffa

' Befintlig station med träningsredskap

b Föreslagen fiskebrygga handikapp 

"u Befintligt hundbad

# Föreslagen hundrastgård

Befintlig parkering

Lillsjötoppen

Befintlig. Lillsjöserveringen, minigolfbana

Befintlig discgolfbana (18 korgar)

Befintlig. Lillsjöns badplats med bryggor

Befintlig skid- och pulkabacke. 

Befintligt motionsspår, 1 km

Befintligt motionsspår, 3 km. Elljus föreslås

Befintligt motionsspår, 6 km
! ! ! ! ! ! Befintligt elljusspår

!!! Drottning Kristinas väg

Befintlig promenadväg

Befintlig  strandpromenad

! ! ! ! ! Befintlig strövstig

!!!! Befintlig ridstig, strövstig

Befintlig väg får användas för ridning

Föreslagen ridstig, slutlig sträckning får utredas

Brygga i  dåligt skick, ny föreslås

0 500 1 000250
Meter

C.L.
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Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
i Upplands-Bro kommun 
Utvidgning av naturreservatet med del av fastigheterna 
Raskeboda 1:1, Husby 1:12 (Raskebodavägen) och 
Kungsängens-Tibble 1:3 
Kommunen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet, inrättat av Kommunfullmäktige den 21 
december 2016 § 152, ska utökas med två områden, vilka framgår av bifogad 
beslutskarta 1A, (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). 

Syftet med naturreservatet  
Syftet med Lillsjön-Örnässjöns naturreservatet enligt Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 december 2016 gäller för det utvidgade området.  

Skälen för beslutet  
Skälen för bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat enligt Kommunfull-
mäktiges beslut den 21 december 2016 med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken skall 
gälla för det utvidgade området.   

Föreskrifter för naturreservatet 
Kommunens beslut den 21 december 2016 om föreskrifter med stöd av 7 kap. 
5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m. skall gälla för det utvidgade naturreservatet.  

Beslutskartorna 1A, 1B och 1C, vilka bifogas, har kompletterats med de 
utvidgade områdena. 

Kommunen beslutar därutöver om följande komplettering till reservats-
föreskrifterna för det utvidgade området.  

• Föreskrift B2 kompletteras med att uppföra hundrastgård. 
• Förbudet i föreskrift C9 skall inkludera del av Raskebodavägen. 

Föreskrift C9 ändras till följande nya lydelse ”rida i annan gångart än 
skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse 
utefter Raskebodavägen och Husbyvägen enligt redovisning på  
beslutskarta 1A (2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28)  
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• Föreskrifterna under A och C skall inte utgöra hinder för 
- uppförande av ett mindre stall/ekonomibyggnad i anslutning till 
Raskebodavägen på fastigheten Raskeboda 1:1 för hästar, nöt eller får 
som bidrar till reservatets skötsel genom bete på fastigheten. Detta 
undantar dock inte från skyldigheten att pröva byggnaden mot annan 
lagstiftning.  

Skötselplanen 
Kommunen beslutar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att den av kommunen tidigare 

fastställda skötselplanen ska gälla också för det utökade området. Det innebär 

följande:  

• Den utökade skogsdelen öster om Lillsjön ska ingå i skötselområdet 

”Skogsmark – Äldre skog. Skötsel. Litet åtgärdsbehov” i gällande 

skötselplan enligt redovisning på bifogad kompletterad skötselplane-

karta 2a (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). 

• Den utökade delen på fastigheten Raskeboda 1:1 ska ingå i skötsel-
områdena ”Betesvall, bete” - område 22, ”Trädklädd betesmark, bete” 
område 9 och 10 samt ”Trädklädd betesmark, sumpskog, bete” - 
område 16 enligt redovisning på bifogad kompletterad skötsel-
planekarta 2a (daterad 2016-04-28, senast reviderad 2018-03-28). Detta 
innebär att beskrivning av bevarandemål och skötselåtgärder för 
skötselområdet Trädklädd betesmark i gällande fastställda skötselplan 
gäller också för områdena 9 och 10.  
 

• En hundrastgård föreslås öster om Lillsjön enligt redovisning på 
bifogad kompletterad skötselplanekarta 2b (daterad 2016-04-28, senast 
reviderad 2018-03-28).   

Förvaltare av naturreservatet 
Kommunen är förvaltare av naturreservatet, vilket följer av 2 § förordning om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta innebär att kommunen också blir 
förvaltare av det utvidgade naturreservatet.  

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat bildades genom beslut i Kommunfullmäktige 
den 21 december 2016, § 152. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen avslog 
överklagandet i beslut den 11 april 2017 (Lst dnr 5051-2332-2017). Beslutet 
vann laga kraft den 10 maj 2017.  

De två områden, som nu omfattas av utvidgningen, ingick i det ursprungliga 
förslaget till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (daterat den 28 april 2016, dnr 
KS 15/0300). Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 94 att detta 
förslag skulle ”föreläggas markägare och innehavare av särskild rätt” att yttra 
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sig över samt sändas på samråd till berörda myndigheter och organisationer. 
Handlingarna sändes ut den 23 juni 2016. Skriftliga synpunkter skulle vara 
kommunen till handa senast den 19 september 2016. De synpunkter som kom 
in sammanställdes och redovisades i detalj i en separat samrådsredogörelse, 
daterad den 31 oktober 2016, dnr KS 15/0300. Berörda statliga myndigheter 
och kommunala nämnder tillstyrkte reservatsbildningen enligt det remitterade 
förslaget, som alltså omfattade de för utvidgning aktuella två delområdena.  

Fastigheten Raskeboda 1:1 
Markägarna till Raskeboda 1:1 motsatte sig reservatsbildning för hela 
fastigheten. Någon överenskommelse med markägarna om reservatsbildning 
och intrångsersättning hade inte träffats inför kommunfullmäktiges beslut i 
december 2016. Av den anledningen så uteslöts fastighetens landområde från 
reservatsbildningen. Dialogen med markägarna har därefter fortsatt. Någon 
överenskommelse om ersättning har dessvärre inte kunnat nås, då parterna står 
långt från varandra vad gäller ersättningens storlek. Syftet från kommunens 
sida är att komma fram till en uppgörelse som båda parter kan godta. 
Överenskommelse om intrångsersättning har träffats mellan kommunen och 
andra privata markägare i naturreservatet. Det är viktigt, inte minst av 
rättviseskäl, att lika principer tillämpas såväl vid värderingen av intrångets 
storlek  som vid förhandlingen.   

Av kommunens beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
framgår att fastigheten Raskeboda 1:1 bör i sin helhet ingå i naturreservatet. 
Syftet med att inkludera landområdet i reservatet är att bevara det ”levande” 
jordbrukslandskapet, landskapsbilden och de biologiska värdena som framför 
allt är knutna till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 
sjön. En förutsättning för att bevara dessa värden är att få markerna skötta. Det 
är angeläget att markägarna till Raskeboda 1:1 ges möjlighet att hysa egna 
betesdjur, om man så önskar, för att trygga den framtida skötseln av marken 
och för detta ändamål få uppföra en mindre ekonomibyggnad/stall. Av den 
anledningen förslås ett undantag från reservatsföreskrifterna för uppförande av 
en sådan byggnad.  Dispens från strandskyddsbestämmelserna har redan 
meddelats och en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av stallet är 
under prövning hos kommunen.  

Skifte 2 till fastigheten Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) 
Fastigheten Raskeboda 1:1 gränsar i norr till Raskebodavägen som ligger på ett 
skifte tillhörande fastigheten Husby 1:12. Som en följd av att hela fastigheten 
Raskeboda 1:1 inkluderas i naturreservatet så föreslås att också detta skifte av 
Husby 1:12 (del av Raskebodavägen) inkluderas i naturreservatet, vilket 
överensstämmer med det ursprungliga reservatsförslaget enligt remisshand-
lingen. Markägarna till detta skifte anförde i samband med remissen att man 
inte har någon invändning mot detta. Raskebodavägen används för friluftslivet 
(motionsspår, ridning etcetera) och det är därför önskvärt att hela 
Raskebodavägen inkluderas i naturreservatet.   
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Det undantagna skogsområdet öster om Lillsjön 
Ett område öster om Lillsjön undantogs från beslutet om reservatsbildning i 
avvaktan på vidare utredning och ställningstagande. Samhällsbyggnadskontoret 
har därefter utrett frågan vidare. Resultatet redovisas i PM den 1 augusti 2017 
”Utredning om utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro 
kommun”.  Av utredningen framgår att området bör ingå i naturreservatet med 
avgränsning enligt det ursprungliga förslaget (remisshandlingen 2016-04-28).  

Utredningen anger följande motiv för att inkludera det undantagna området i 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

• Bevara området för friluftslivet. Området ligger i direkt anslutning till 
befintligt naturreservat och mellan detta och Lillsjöskolan och 
bostadsområdena. Promenadvägar och stigar går genom området.   

• Kommunen äger marken. 
• Området utgör grönområde i fastställda detaljplaner. 
• Angeläget att bevara skogen för framtiden och få enhetlig skötsel.  

• Angeläget att förbättra ordningen i området (lösa hundar, förhindra 

skador på mark och vegetation), genom att införa samma ordnings-

föreskrifter som för det befintliga naturreservatet.  

• När grönområdet inkluderas i naturreservatet blir förvaltaren av 

reservatet ansvarig för skötseln.  

• Inga remissinstanser (myndigheter, sakägare, allmänheten via organisa-

tioner) motsatte sig det ursprungliga förslaget om reservatsbildning, 

som inkluderade detta område (remiss i juni 2016).  

Inom ramen för utredningen har övervägts möjligheten att i detta område inte 
ha kopplingstvång för hundar. Men med hänsyn till att flera promenadvägar 
och stigar passerar området och att Lillsjöskolan ligger i direkt anslutning till 
området så bedöms det olämpligt att ha lös hund i området. I syftet med 
naturreservatet anges bl.a. att ”särskilda insatser ska göras för att öka 
förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin verksamhet”. Inte 
minst av den anledningen bör hundar hållas kopplade i området intill 
Lillsjöskolan.  

En inhägnad hundrastgård/område om ca 1000 m2  föreslås i södra delen av 
området inom vilken hundar kan släppas lösa. Det kan i framtiden om det finns 
behov av det bli aktuellt att anlägga ytterligare sådana inhägnade hundrast-
gårdar/områden i naturreservatet. 

Kommunens bedömning  
De båda delområdena bör enligt kommunens uppfattning ingå i Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat.  

Något väsentligt nytt i sak i föreliggande förslag om utvidgning i förhållande 
till det ursprungliga reservatsförslaget (remisshandlingen) har inte tillkommit. 
Av den anledningen finner kommunen inte anledning att göra en förnyad 
”remissomgång”.  
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Miljökvalitetsmål  
Beslutet om denna utvidgning av naturreservatet bidrar  också till uppfyllandet 
av miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.  

Beslutet bidrar också till att nå delmål 5 - ”Öka andelen skyddad natur för ett 
rikt växt- och djurliv, rekreationsändamål och bevarande av kulturhistoriska 
miljöer” - i den av Kommunfullmäktige (2010-10-21, § 108) antagna 
Miljöplanen.  

Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Beskrivning av området 
Se kommunens beslut den 21 december 2016, § 152 om bildande av Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat (dnr KS 15/0300). 

Förslaget innebär att den totala arealen för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
ökar med 15 hektar till totalt 436 hektar. 

Uppdaterade uppgifter om naturreservatet till följd av utvidgningen 
 

Naturreservatets namn Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Kommun Upplands-Bro  

NVR-id 2046109 

Läge Området ligger i anslutning till men väster om 

Kungsängens tätort och mellan E18 i norr och 

Enköpingsvägen i söder.  

Centrumkoordinater 

(SWEREF99TM) 

X:653422, Y:6598299 

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och 

sjöbäcken (24) 

Huvudsaklig objektkategori Skog, odlingslandskap, vatten 

IUCN-kategori V, Skyddat landskap 

Ägarkategorier Kommun, enskild 

Areal 436 ha, varav land 290,3 ha och vatten 145,7 ha 
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Fastigheter Del av Örnäs 1:2, del av Örnäs 1:6 (endast 

vattenområde), Raskeboda 1:1, del av Husby 1:2, del 

av Husby 1:12 (Raskebodavägen), del av 

Kungsängens-Tibble 1:3, del av Kungsängens-Tibble 

1:644, del av Sylta 1:24, del av Sylta 1:61 och del av 

Aspvik 1:4 

Naturtyper (enligt KNAS) 

 
Områdets areal har med vissa 
justeringar delats in i de 
naturtyper enligt KNAS 
(Kontinuerlig naturtypskartering 
av skyddad natur, en satellit-
bildstolkning som utförs av 
Metria).  

Tallskog 53,4 ha  

Granskog 23,2 ha 

Barrblandskog 55,1 ha 

Barrsumpskog 6,0 ha 

Lövblandad barrskog 41ha 

Triviallövskog 20,8 ha  

Ädellövskog 12 ha (halva arealen utgör betesmark) 

Triviallövskog med ädellövinslag 2,2 ha  

Lövsumpskog 6,8 ha  

Ungskog inklusive hyggen 4,6 ha  

Sumpskogsimpediment 1,4 ha 

Övriga skogsimpediment 5 ha   

Våtmark 2,6 ha 

Limnogen våtmark 4,3 ha 

Odlad mark 35,8 ha   

Äng 0,3 ha 

Betesmark 0,5 ha 

Övrig öppen mark 12 ha 

Exploaterad mark inkl. friluftsanläggningar 3,4 ha 

Sjöar och vattendrag 145,7 ha 

Förvaltare av naturreservatet Upplands-Bro kommun 

 

 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Stockholm, se bilaga 3. 
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Bilagor: 

Bilaga 1A Beslutskarta 1A (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
 (Gräns m.m. för naturreservatet) 
Bilaga 1B Beslutskarta 1B (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
(Förbud mot avverkning) 
Bilaga 1C Beslutskarta 1C (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-03-28) 
(Befintliga och föreslagna anläggningar och anordningar för friluftslivet) 
Bilaga 2a  Skötselplanekarta - skötselområden (daterad 2016-04-28, senast rev 
2018-03-28)  
Bilaga 2b Skötselplanekarta - friluftsliv (daterad 2016-04-28, senast rev 2018-
03-28)  
Bilaga 3 Hur man överklagar 



 

Samhällsbyggnadskontoret 

                                         BILAGA 3 

 

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000 Bankgiro 5420-3674 

Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 

196 81 Kungsängen Kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 
 

 

 

Hur man överklagar  
 

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
kungörs i Dagens Nyheter, vilket planeras ske den 1 juni 2018. 

Skrivelsen med ert överklagande ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun på 
nedanstående adress: 

Upplands-Bro kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81 KUNGSÄNGEN 

Handlingarna kommer att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning av 
överklagandet. 

I skrivelsen är det viktigt att ange vilket beslut ni överklagar genom att uppge 
beslutsdatum och ärendets diarienummer (dnr). Ange också varför ni anser att 
beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga de handlingar som ni 
anser ger stöd för er uppfattning. 

Underteckna överklagandet med namn samt uppge er postadress och 
telefonnummer. 

Om något är oklart, tala med Samhällsbyggnadskontoret på tfn 08-581 690 00. 

 

 
 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
Tillväxtkontoret/PLEX 
+46 8-581 691 53 
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2018-04-10 KS 18/0154  

Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för blomlådor på 
kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 1 500 kronor enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om 
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i 
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har 
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har fått många önskemål från boende i kommunen 
att de vill själva vill placera ut blomlådor som farthinder på gatorna. 

Tekniska avdelning har därför gjort en undersökning och satt ihop en 
ansökningsblankett, byggbeskrivning, informationsbrev till boende samt 
riktlinjer för blomlådorna på kommunala gator. Ansökan kommer vara 
tidsbegränsad mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong. 
Man måste göra en ny ansökan varje år. Det är tekniska avdelningen som 
kommer avgöra om tillståndet beviljas eller inte beroende på vart det är tänkt 
att placeras samt vilken typ av gata det gäller. Om blomlådorna inte är 
bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att omhänderta 
dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra 
kronor). Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt. 

Formella riktlinjer och byggbeskrivning för blomlådor på kommunala gator 
syftar till att bidra till god kvalitet i arbetet genom att arbetssättet och utseendet 
blir enhetliga och att rätt skyltning med reflexer med mera finns med i arbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. 
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Barnperspektiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget om riktlinjer för blomlådor på 
kommunala gator inte strider mot barnperspektivet utifrån barnkonventionen. 

En väl genomtänkt hastighetsdämpande åtgärder ökar inte bara trafiksäkerheten, 
utan minimerar störningar såsom vägtrafikbuller och olyckor. Detta påverkar 
barns hälsa och livsmiljö  
 

 
Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 
1. Ansökningsblankett – Blomlådor 
2. Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 
3. Byggbeskrivning för blomlådor 
4. Informationsbrev till boende på gatan 

Beslut sänds till 
 Tekniska nämnden 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (28)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2018-02-26 

 

 

§ 6 Riktlinjer för blomlådor på kommunala 
gator 

 Dnr TN 18/0046 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 
I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut om 
hastighetsdämpande och trafiksäkerhet åtgärder. För att bidra till god kvalitet i 
arbetet med blomlådor som en typ av hastighetsdampande åtgärder har 
riktlinjer, ansökningsblankett och byggbeskrivning arbetats fram. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
blomlådor på kommunala gator med vitesföreläggande vid misskötsel på 
1500SEK enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Yrkande 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 



Ansökan om utplace r ing av blom l ådor som
hastighetsdämpande åtgärd

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

Jag önskar placera ut blomlådor under tiden 1 maj – 15 oktober på
Gatuadress Bostadsområde Antalblomlådor

Ny sökande
Har under föregåendeår haft tillstånd för blo m lådor på ovanstående gatuadress

Namn Telefon bostaden

Gatuadress Mobiltelefon

Postnr, Ort E - post

Godkännande av närmaste grannar:
Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Namn Gatuadress

Vid beho v av fler rader, skriv på baksidan av blanketten.

Samråd med förening/samfällighet
Föreningens namn Ordförande underskrift

Underskrift av sökande
Datum Underskrift

Beslut
Tillstånd medges
Tillstånd medges EJ

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ………… ……………………………………. ……………… ...

Datum Underskrift



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

Riktl in jer för bl oml ådor på gatan
Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka
hastigheten. På de flesta bostadsgatorna kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 1 maj och
15 oktober . Det här är de riktlinjer som gäller ifal l du vill ha en blomlåda på din gata.

Blomlådan

• Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av dig/er. En ritning av blomlådan hittar du på
( Byggbeskrivning för blomlådor) .

• Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Det ska f innas skyltar på båda sido r , X2
markerningsskärm för hinder. Vägmärken a ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara
av normalstorlek och uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90.

• Blommorna i lådan ska skötas och underhållas så att blommorna hålls fräscha. L ådorna får inte
fyllas med något annat än blommor och jord. Växterna i lådan ska hållas på en nivå så att det är
möjligt att se eventuella barn på andra sidan.

• Tillståndstiden är endast mellan 1 maj och 15 oktober och gäller endast under en säsong. Du måste
göra en ny ansökan varje år.

Placering av lådan
• Lådan ska placeras minst 20 meter från en korsning och bilister måste ha minst 50 meter fri sikt.

• Blomlådorna får inte flyttas utan ska stå kvar där kommune n och ansvarig för blomlådorna kommit
överens om att de ska stå.

• !vståndet mellan blomlådorna ska vara ungefär 8 meter

I ansökan ska det finnas en ritning över tänkt placering av lådorna med relevanta mått utsatta.

Exempelritning på placering av blomlå dor:

Placering av två blomlådor :
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Placering av tre blomlådor: 

 

Kontaktperson eller ansvarig  
• En person på den gata där blomlådorna placeras ska vara ansvarig för lådorna. Om du som 

kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som vi 

kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.  

• Du får bara placera ut blomlådor på den gata där du själv bor.  

• Ifall du måste sätta upp ett vägmärke så får du betala för det själv. För att sätta upp vägmärke krävs 

godkänt bygglov. 

Krav och skyldigheter  
• De boende som har blomlådorna utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande.  

• Informationsbladet som du hittar (Informationsbrev till boende på gatan), ”Blomlådor för ökad 

trafiksäkerhet”, ska du dela ut till samtliga boende på gatan.  

• Du måste se till att det hålls rent kring blomlådorna där kommunens renhållningsmaskiner inte 

kommer åt.  

• För att inte begränsa framkomligheten så är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna. 

Kommunens rättighet 
• Om blomlådorna missköts, är skadade eller inte uppfyller kraven har kommunen rätt att ta bort 

dessa. Ansvarig för blomlådorna ska först kontaktas av kommunen för att ha möjlighet att åtgärda 

felen eller själv ta bort blomlådorna. Åtgärdas inte felen inom två (2) veckor efter att felen påpekats 

av kommunen har kommunen rätt att plocka bort dessa.  

• Om blomlådorna inte är bortplockade innan den 15 oktober så kommer kommunen att 

omhänderta dessa samt ge vite för omhändertagandet på 1500 SEK (ett tusen fem hundra kronor). 

Vitesbeloppet faktureras till ansvarig för blomlådorna enligt kontrakt. 



Byggbeskrivning för blomlådor



    
Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 
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Hej!  

Upplands-Bro kommun har beviljat en ansökan om att sätta ut blomlådor på din gata. Det 
innebär att det inom kort kommer stå blomlådor i gatan för att sänka bilarnas hastighet så att 
oskyddade trafikanter i ditt område känner sig tryggare.  

 

Ökad trafiksäkerhet  

Utplacering av blomlådor beviljas endast under sommarhalvåret, mellan 1 maj och 15 
oktober, för att öka trafiksäkerheten. Det finns inget krav på att alla längs gatan skall vara 
eniga. Det är bara de som har blomlådorna direkt utanför sin fastighet som måste ge sitt 
medgivande. Lådorna ska vara väl synliga och försedda med X2 markeringsskärm för hinder.  

Vägmärken ska ha reflektion motsvarande ”högreflekterande”, vara av normalstorlek och 
uppfylla krav enligt vägmärkesförordning SFS 2007:90. Inga andra varningar sätts upp.  

 

Tänk på hastigheten  

Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut i 
gatan. Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och 
för att minska de skador som uppkommer om en olycka är framme. Genom att sätta ut 
blomlådor är förhoppningen att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten.  

 

Kontaktperson  

Har du några frågor eller funderingar så kan du höra av dig till den person som ansvarar för 
blomlådorna i ditt område.  

 

Kontaktperson 
………………………………………………………………………………………………… 

Adress 
…………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktuppgifter 
………………………………………………………………………………………………… 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Nassim Nyholm 
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Kommunstyrelsen 
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Start av ett gemensamt Nyföretagarcentrum 
Järfälla Upplands-Bro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum 
Järfälla Upplands-Bro, med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro.  

Sammanfattning 
Ett lokalt Nyföretagarcentrum ger de bästa förutsättningarna för att inspirera 
och vägleda medborgare som vill starta företag. Att stimulera personer som vill 
starta egen verksamhet är en viktig näringslivsfråga. Att erbjuda professionell 
vägledning på hemmaplan visar på ett gott värdskap och god service. Det finns 
många fördelar med att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum med Järfälla. 
Kommunen bör därför starta igång ett gemensamt Nyföretagarcentrum Järfälla 
Upplands-Bro, men med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro. Detta hjälper att 
öka antalet nystartade företag i kommunen.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2018. 

Ärendet 
Nyföretagarcentrum är störst i Sverige inom rådgivning och erbjuder 
kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning till 16 000 kunder 2016, med 
7000 företagsstarter som följd samma år. 81 procent av nystartade finns kvar 
efter tre år. Verksamheten är rikstäckande och når cirka 90 procent av 
befolkningen, och finns i cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. 

Ett lokalt Nyföretagarcentrum ger de bästa förutsättningarna för att inspirera 
och vägleda medborgare som vill starta företag. Att stimulera personer som vill 
starta egen verksamhet är en viktig näringslivsfråga. Att erbjuda professionell 
vägledning på hemmaplan visar på ett gott värdskap och god service. 
Kommunen bör därför starta igång ett gemensamt Nyföretagarcentrum Järfälla 
Upplands-Bro, men med en lokal styrgrupp för Upplands-Bro. Detta hjälper att 
öka antalet nystartade företag i kommunen. 

Stödet till kommunens nyföretagande ligger på tre kronor per invånare som 
grund, vilket innebär 84 000 kr årligen. Finansieringen sker i 
näringslivsverksamhetens budget under Kommunstyrelsen. 
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Det finns fördelar med att starta ett gemensamt Nyföretagarcentrum Järfälla 
Upplands-Bro, med lokal styrgrupp för Upplands-Bro. Järfälla och Upplands-
Bro kommun har sammanlagt 104 000 invånare, vilket är rimligt stort för att 
starta igång Nyföretagarcentrum. Det är mindre sårbart med två kommuner och 
för företagarna. Järfälla och Upplands-Bro är två kommuner som 
näringsgeografiskt hör ihop och tidigare haft gemensamt Nyföretagarcentrum. 
Det är även mindre sårbart med en verksamhetsledare och en rådgivare i 
respektive kommun som hjälper varandra. Det blir en stor styrelse med bredd 
för att ge god representativitet från Järfälla och Upplands-Bro. Lokal styrgrupp 
för Upplands-Bro säkrar lokal förankring, där det rekryteras rådgivare och 
lokala partner, ordnar lokal och förankrar verksamheten lokalt, men även har 
lokal e-post och telefon. Möjligheten till finansiering från Almi och företag är 
större, som tycker att respektive kommun är för liten. Nyföretagarcentrum 
Järfälla är positiv till en gemensam Nyföretagarcentrum med Upplands-Bro. 
Att bedriva gemensam Nyföretagarcentrum bedöms medföra ytterligare 
fördelar, som exempelvis bättre möjlighet till samverkan i Stockholms län och 
lättare med grupprådgivning, temamöten och affärsnätverk. 

Nyföretagarcentrum Järfälla Upplands-Bro blir en ideell förening. 

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

Kommunledningskontoret  

Maria Johansson  

Kommundirektör Nina Rönnberg 

 T.f. Näringslivschef 

Beslut sänds till 
 Akt. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Mats Kjellberg 
Säkerhetschef 
Utvecklingsstaben 
+46 8-581 692 00 
mats.kjellberg@upplands-bro.se 

2018-04-04 KS 18/0036  

Kommunstyrelsen 
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Ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar finansiering ur sociala investeringsfonden för 
projektet Brobyggare. 

Sammanfattning 
Målet för projektet ”brobyggare” är att främja trygghet, engagemang, 
trovärdighet och framtidstro för alla som bor vistas och verkar i Upplands-Bro 
kommun. 

Syftet med brobyggarna är att de ska fungera som en länk mellan kommunen 
och kommuninvånare, näringsidkare och kommunala verksamheter i och 
omkring centrala Bro. Samverkan är en förutsättning för att projektet med 
brobyggare ska ge bästa möjliga effekt. En samverkan med 
Utbildningskontoret, Socialkontoret, Kultur- och fritidskontoret och andra 
aktörer i Upplands-Bro kommun är därför av största vikt för att uppnå förväntat 
resultat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

Ärendet 
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringsfond, är att arbeta 
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt 
ska kunna leva goda liv.  

Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande 
satsningar på det sociala området i Upplands-Bro kommun. Den kan också ses 
som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att 
utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet ska korrespondera 
med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. 

Sociala investeringar kan innebära följande: 
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 - Förstärkning och utveckling av redan pågående verksamhet och ska ha ett 
mer långsiktigt perspektiv och särskilt syfta till att påverka befintliga strukturer 
kring hur vi tillsammans arbetar med barn, unga och vuxna. 

- Ny verksamhet inom en verksamhet eller mellan verksamheter  

- Nydanande verksamhet/projekt. Där syftet är att utveckla generell eller någon 
form av spetskompetens. Det kan handla om att pröva nya metoder inom något 
område. 

Brobyggare 
Kommunledningskontoret ansöker hos kommunstyrelsen om medel ur den 
sociala investeringsfonden i syfte att inrätta ett projekt med brobyggare              
i Upplands-Bro kommun. 

Brobyggarna ska fungera som länk mellan kommunen och kommuninvånare, 
näringsidkare och kommunala verksamheter i och omkring centrala Bro. 
Brobyggarna ska även bidra till att bygga relationer mellan boende i Bro. I ett 
senare skede kan projektet kan komma att utvidgas till andra delar av 
Upplands-Bro kommun. 

Syfte och mål med projektet är att främja trygghet, engagemang, tillit och 
framtidstro för alla som bor, vistas och verkar i Bro. 

Nedanstående kriterier kommer att användas vid rekrytering av brobyggare. 
Kriterierna bygger i mycket på erfarenheter från projektet Vårt Nygård i 
Linköpings kommun. 

”Viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller utbildning av kompetensen 

hos en brobyggare:  

 Våga kontakta, träffa och jobba med människor. 

 Göra ett trovärdigt intryck. 

 Vara öppen för samarbete med andra verksamheter och medarbetare. 

 Att ha motivation för arbetet och kunna motivera andra. 

 En brobyggare behöver vara beredd att tänka nytt och ”utanför 

boxen”. 

 En brobyggare ska kunna arbeta ”till, från och emellan” på ett flexibelt 

sätt.  

 Samtliga inblandade, både brobyggare och kollegor måste vara 

införstådda med att helhetssyn krävs och ha insikt om att etablering av 

kontakt tar tid. 

Samverkan är en förutsättning för att projektet med brobyggare ska ge bästa 
möjliga effekt. En samverkan med utbildningskontoret, socialkontoret, kultur- 
och fritidskontoret och andra aktörer i Upplands-Bro kommun är därför av 
största vikt för att uppnå förväntat resultat. 
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Förväntade effekter 
Genom att bygga relationer mellan myndigheter, företag och medborgare 
skapas förutsättningar för ett medägande av närsamhället och dess 
problemområden. Ett medägande förväntas leda till ökat engagemang och en 
ökad vilja till att ta ansvar för den egen närmiljö. Detta i sin tur gör också att 
den egna självbilden av hemmiljön och det egna närområdet stärks. I och med 
det bör också viljan att upprätthålla ett tryggt samhälle öka. 

Ekonomiskt långsiktiga effekter av minskad otrygghet är svåra att uppskatta. 
Däremot finns direkta ekonomiska effekter av ett ökat engagemang för det 
egna området. Ett sådant engagemang förväntas leda till minskat antal 
händelser kopplat till otrygghet och därmed lägre kostnader för samhället i 
stort. 

Målgrupp 
Målgrupp för Brobyggare är alla som bor och verkar i framför allt Bro. 

Projektorganisation 
Trygghets- och säkerhetschefen är projektägare. 

Integrationschef, trygghets- och säkerhetschef och hållbarhetsstrateg utgör 
styrgrupp. 

Arbetsledare och chef för brobyggarna är Trygghets- och säkerhetschefen. 
Daglig arbetsledning sker av trygghetssamordnaren. Trygghetssamordnaren har 
i denna roll har tät kontakt med utvalda representanter från utbildningskontoret, 
socialkontoret och kultur- och fritidskontoret. 

Finansiering från sociala investeringsfonden 
Projektet pågår under tre år och ansökan gäller för tre tjänster som brobyggare. 
Förväntad total projektkostnad är därmed 4,6 mnkr. 

Resursbehov; total kostnad för projektet per år 
Projektkostnaden fördelas över tre år och omfattar tre tjänster med 
kringkostnader. Fördelningen ser ut som följer för treårsperioden: 

 Personalkostnad* Kringkostnad** 

År 1 1 476 000 20 000 

År 2 1 512 000 20 000 

År 3 1 548 000 20 000 

Summa 4 536 000 60 000 

*) Inklusive PO-pålägg 

**) Teknisk utrustning, utbildning och arbetsplats   
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Projekttid 
Projektet pågår under tre år. Avstämning och rapportering sker vid fastställda 
tidpunkter. 

Rapportering och uppföljning 
Regelbunden uppföljning sker till styrgruppen. Vid delårsbokslut och 
årsbokslut sker uppföljning till ansvarig nämnd. 

Nyckeltal 
Sociala faktorer är svåra att mäta. Effekterna av projektet är dessutom av 
långsiktig karaktär. 

Viss effekt bör kunna mätas via trygghetsundersökningar och genom de 
dialoger som sker med medborgare i kommunen. Projektet kommer vid 
avstämningar att inhämta kunskap och mätetal från dessa pågående 
undersökningar och dialoger. 

Det pågår dessutom ett arbete med att ta fram fördjupade översiktsplaner för 
Bro och Kungsängen. I detta arbete sker omfattande dialog och analysarbete 
vad bland annat gäller sociala hållbarhetsfaktorer, dessa kommer att kunna 
utgöra värdefullt uppföljningsmaterial för projektet med brobyggare. 

Riskanalys 
Som i de flesta sociala projekt är det svårt att säkerställa resultat. Det är även 
svårt att hitta kvantitativa och empiriska mätetal för att kontrollera resultat.  

För att minimera risken av dålig uppföljning krävs tydlig ledning och 
regelbunden uppföljning vid sidan av den styrda uppföljningen i bokslut och 
delårsbokslut. 

Kopplingar till övriga projekt 
Det finns starka samband med övriga projekt som bedrivs i kommunen kopplat 
till social hållbarhet och trygghet. Nära samarbete är därför av största vikt när 
det gäller projektets styrning och uppföljning. Projektorganisationen är 
dessutom sammansatt med detta i åtanke. 

Implementering efter projektets avslut 
På grund av de starka kopplingar som finns med andra pågeånde projekt och 
verksamheter i kommunen är det naturligt att tänka att projektet med 
brobyggare vid avslut uppgår i ordinarie verksamhet eller beskrivs vidare i 
form av eller i ett annat pågående projekt. 

Efter projektets avslutande måste också utfall av projektet ligga till grund för 
vilka fortsatta insatser som krävs. 
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Information 
Projektets resultat kommuniceras via kommunens ordinarie kanaler. Tät 
kontakt är etablerad mellan projektägare och kommunikationsstaben. 

Facklig samverkan 
Information om projektet har lämnats till de fackliga organisationerna vid 
kommunledningskontorets samverkansgrupp den 9 april 2018. 

Barnperspektiv 

En trygg uppväxtmiljö i sitt närområde, en tillit till andra och till samhället, 
lägger grunden för att alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karl Öhlander 
Kansli- och utvecklingschef 
Kommunledningskontoret  
+46 8-581 692 14 
karl.ohlander@upplands-bro.se 

2018-04-04 KS 18/0019  

Kommunstyrelsen 
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Principer för digital samverkan i Stockholms län 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer de av Storsthlm:s styrelse beslutade 

principerna för digital samverkan i Stockholms län att gälla även för 
Upplands-Bro kommun. 

2. Principerna för digital samverkan i Stockholms län ska beaktas vid 
upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster 
och system. 

Sammanfattning 
Storsthlm:s styrelse beslutade på sammanträdet den 19 oktober 2017 att 
rekommendera länets kommuner att fastställa Principer för digital samverkan i 
Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och 
vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

 Principer för digital samverkan i Stockholms län 

Ärendet 
De 16 principer för samverkan som antogs 2010 av alla kommuner i 
Stockholms län efter rekommendation av Storsthlm:s (då KSL) styrelse har nu 
uppdaterats. Principerna har varit och kommer fortsatt att vara centrala i det 
digitala samarbetet mellan länets kommuner och Stockholms läns landsting 
(SLL). I principerna redovisar kommunerna och SLL sin gemensamma syn på 
vad som utgör grunden för säker och effektiv digital kommunikation i 
Stockholms län. 

Den nya versionen av principerna blir utgångspunkten i samverkan mellan 
länets kommuner och SLL inför SLL:s upphandling av framtidens 
vårdinformationsmiljö. Allt för att möjliggöra en sömlös vård och omsorg. 

Principerna har efter uppdateringen delats in i grundprinciper och 
arkitekturprinciper. Grundprincipernas syfte är att vara långsiktigt vägledande 
för högre tjänstemän och chefer. Arkitekturprincipernas syfte är att vara en 
hjälp vid upphandling och ny- och vidareutveckling av IT-stöd i syfte att 
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främja digital samverkan och informationsdelning på ett säkert sätt. 
Arkitekturprinciperna kommer i förvaltningsarbetet att både behöva utvecklas 
och förändras med den digitala utvecklingens möjligheter. 

Barnperspektiv 
Digital utveckling och samarbete ger möjlighet för förbättrade livsvillkor för 
barn och unga. Principerna för digital samverkan har därför positiva 
konsekvenser för barn.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Bilagor 

1. Principer för digital samverkan i Stockholms län 

Beslut sänds till 
 Storsthlm, registrator@storsthlm.se, senast 1 maj 2018 
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1. Inledning 
 

Digital samverkan och utbyte av elektronisk information ger förutsättningar 

att både förenkla och effektivisera för invånaren, brukaren och patienten. 

För att möjliggöra detta har gemensamma principer för informationsutbyte, 

samt hur den ska ske säkert och effektivt, antagits av samtliga kommuner i 

regionen och landstinget. 

  

I stockholmsregionen utgör principerna för samverkan grunden för all 

digital samverkan. Målet är att bygga den tillit som behövs för att 

möjliggöra ett säkert informationsutbyte över internet. 

 

Den första versionen av principer, 16 principer för samverkan, utarbetades 

2009. Där redovisade kommunerna och landstinget sin gemensamma syn 

på vad som utgör grunden för säker och effektiv digital kommunikation. 

Samtidigt etablerades ett arbetssätt där alla parter enades om att ta hänsyn 

till principerna vid kravställning av nya digitala tjänster. Under 2012 

moderniserades principerna för att omfatta all informationshantering.  

 

Under 2017 har en översyn av principerna genomförts. I denna 

bearbetning, Principer för digital samverkan i Stockholms län, har hänsyn 

bland annat tagits till E-delegationens Principer för digital samverkan och 

Sveriges Kommuner och Landstings Handlingsplan 2017–2025: 

Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och 

regioner. Ambitionen är att på sikt enbart tillämpa gemensamma och 

nationella principer. 

 

2. Syfte och målgrupp 
 

Principerna för digital samverkan syftar till att få regional samsyn kring 

digital samverkan, uttrycka vilka som är prioriterade principer i Stockholms 

län och även att underlätta utbyte av information mellan aktörerna vilket 

skapar förutsättningar att både förenkla och effektivisera för både invånare 

och verksamhet.  

 

Principerna har indelats i grund- och arkitekturprinciper för digital 

samverkan. Grundprinciperna vänder sig till högre tjänstemän/chefer och 

arkitekturprinciperna vänder sig till IT-beslutsfattare i kommuner eller 

landstinget. De områden som är mest prioriterade för digital samverkan i 

Stockholms län är informationsdelning, federation och tillit. Våra 

arkitekturprinciper har därför extra tyngdvikt på dessa områden. 
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3. Grundprinciper för digital samverkan 
 

3.1 Utgå ifrån invånarnas behov 
 

Invånarnas behov och perspektiv ska stå i centrum och vara den 

överordnade drivkraften i utvecklingen av gemensamma produkter, tjänster 

och metoder. Detta innebär en digital samverkan som leder till 

organisationsöverskridande kontakter som även kan inkludera privata 

företag. 

 

Motiv: Invånarna ställer allt högre krav på offentligt finansierade 

verksamheter. Invånarna förväntar sig att offentliga och andra aktörer vill 

och kan samverka på ett effektivt sätt. Stockholmregionen är komplex med 

många aktörer, varav en stor andel är privata utförare. Den starka tillväxten 

i regionen och en ökad rörlighet över kommungränserna kräver samverkan 

på ett strukturerat sätt. Samverkande processer och tjänster måste därför 

utvecklas för att möta invånaren i olika kanaler, på dennes villkor och i 

aktuella situationer. 

 

Konsekvens: Aktuella tjänster och processer behöver tydliggöras och 

beskrivas på en nivå så att samverkan möjliggörs. Det innebär i praktiken 

att de samverkande aktörerna måste vara överens om hur invånaren ska 

mötas, vad som startar och avslutar en samverkande process, vilken 

information som ska flöda mellan aktörerna och vilka tjänster som behövs 

för att invånaren ska möta en sammanhållen service. Detta gäller också 

verksamhetsstödjande tjänster som inte direkt påverkar invånare. 

 

3.2 Låt digitala möten ske på användarnas villkor 
 

Användarnas behov ska beaktas när man bestämmer vilka offentliga 

tjänster som ska tillhandahållas och hur detta ska ske. Därför ska 

användarnas behov och krav så långt som möjligt vägleda utformningen 

och utvecklingen av offentliga tjänster. 

 

Motiv: Digitala möten som är anpassade till invånarens behov ger ökad 

tillgänglighet, större enkelhet, bättre effektivitet, högre informationskvalitet 

samt större transparens och delaktighet. Invånarens vardag blir enklare när 

deras processer stöds tvärs över myndighetsgränserna. 

Informationskvaliteten höjs när användarnas initiala registreringar sker 

digitalt, vilket minskar risken för felregistrering och feltolkning av inkomna 

handlingar. 
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Konsekvens:  Det ska finnas alternativa kanaler, både fysiska och digitala, 

för att få tillgång till en tjänst, eftersom användarna kan föredra olika 

kanaler beroende på omständigheterna och sina behov. 

 

3.3 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet 

och integritet 
 

I sina kontakter med offentliga myndigheter och privata företag måste alla 

kunna lita på att allt sker i en säker och pålitlig miljö och i enlighet med 

gällande bestämmelser, t.ex. förordningen om dataskydd (GDPR) och 

förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS). 

 

Motiv: När offentliga aktörers uppdrag utförs via digitala tjänster ställs krav 

på en mer samverkande utformning, då information från flera aktörer ska 

vidareutnyttjas och förädlas. Detta leder till ett behov av samordning även 

av informationssäkerheten. Samordningen är nödvändig både för att 

effektivisera, öka kvaliteten, skapa interoperabilitet och för att reducera 

kostnader, men är också viktig för att kunna möta invånare och andra 

intressenters förväntan på likvärdig säkerhet och integritet i 

myndigheternas informationshantering. 

 

Konsekvens: Säkerhet och respekt för privatlivet är grundläggande frågor 

vid tillhandahållandet av offentliga tjänster. Kommuner och landsting bör 

se till att de följer principerna om inbyggt integritetsskydd och inbyggd 

säkerhet. Detta för att skydda hela sin infrastruktur samt tillse att 

tjänsterna inte är sårbara för angrepp som kan störa driften, leda till 

datastöld eller dataskador. De måste också tillse att de uppfyller rättsliga 

krav och skyldigheter avseende dataskydd och respekt för privatlivet och 

medger de risker för integriteten som avancerad databehandling och 

dataanalys innebär. Vid informationsutbyte över huvudmannagränser ska 

rättsliga förutsättningar och regelverk beaktas. 

 

3.4 Delegerat mandat och ansvar 
 

EU:s princip för subsidiaritet innebär att beslut ska fattas så nära de 

samverkande parterna som möjligt eller av enskild part om endast en part 

är involverad. 

 

Motiv: För att vi ska kunna samverka behövs en ständig dialog om vad som 

är det egna ansvaret respektive vad som är det gemensamma ansvaret. 
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Konsekvens: Tillse att den egna organisationen upprättar ramar och 

strategier för interoperabilitet och att dessa är i linje med EIF (European 

Interoperability Framework). Utifrån regionala sammanhang och behov 

kan dessa behöva utökas och anpassas. För detta kan olika 

samverkansgrupper behöva etableras av de parter som ska samverka, allt 

från samverkan mellan två parter till federationssamverkan.  

 

3.5 Låt behov och nytta vara styrande 
 

Utveckling och förvaltning av tjänster som inkluderar fler samverkande 

organisationer ska baseras på en så fullständig analys som möjligt. 

Analysen ska omfatta det verkliga behovet och invånarnyttan samt på hur 

verksamhetsnyttor och kostnader fördelar sig mellan deltagande aktörer 

och berörda intressenter. 

 

Motiv: Nyttan måste vara styrande och måste vara tydlig innan en 

gemensam lösning utvecklas. Fördelningen av kostnader och nyttor mellan 

deltagande aktörer är nödvändig att ta fram för att skapa acceptans och 

förståelse för lösningens hela livscykel. Viktigt är att detta primärt inte ska 

ske för att effektivisera organisationens egen handläggning och verksamhet, 

utan för att ge ökad nytta utifrån ett invånarperspektiv. 

 

Konsekvens: Utvärdering av olika lösningars ändamålsenlighet och 

effektivitet måste ske i samverkan och med hänsyn till användarnas behov, 

proportionalitet samt kostnads-och nyttobalans. 

 

4. Arkitekturprinciper för digital samverkan 

4.1 Säkerställ ledning och styrning av 

informationssäkerhetsarbetet 
 

En förutsättning för digital samverkan är att informationen hanteras 

korrekt och säkert så att inte informationssäkerheten i någon av de 

samverkande organisationerna riskeras (en kedja är inte starkare än sin 

svagaste länk). Grundelementet i arbetet med informationssäkerhet är 

ledning och styrning. För att en organisationsledning ska kunna styra 

informationssäkerhetsarbetet så att det motsvarar de behov som 

organisationen och dess samverkande parter har, krävs förutom ledningens 

engagemang, ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). 

Ledningssystemet omfattar bland annat: 

§ Policy, riktlinjer och styrdokument 

§ Metoder för informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys 
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§ Process för hantering och uppföljning av inträffade incidenter 

 

Motiv: Syftet med att respektive organisation har ett LIS är att genom 

ledningens delaktighet och engagemang i informationssäkerhetsarbetet 

tillse att informationssäkerheten är på rätt nivå, så att tillit mellan 

samverkande aktörer uppnås. 

 

Konsekvens: Utse minst en person som ansvarar för att införa ett LIS, 

kontinuerligt leda informationssäkerhetsarbetet, och utifrån metoder, 

processer och styrande dokument vidta nödvändiga åtgärder för att 

upprätthålla rätt skyddsnivåer. 

 

4.2 Aktivt arbeta med federation och tillit 
 

För att underlätta digital samverkan mellan flera organisationer bör ett 

aktivt arbete med identitets- och behörighetsfederation bedrivas och 

fastställda tillitsramverk följas. 

 

Motiv: Tilliten grundläggs genom att den enskilde federationsmedlemmen 

uppfyller nödvändiga gemensamma krav. Uppfylls kraven kan 

medlemmarna ha tillit till varandra. Med federation behöver användare 

endast ha en inloggning till samtliga anslutna tjänster. Gemensamma 

tjänster blir lättare att komma åt och användandet ger mindre 

administration, samtidigt som högre säkerhetskrav kan ställas. Dessutom 

blir det enklare för tjänsteleverantörer att ansluta användarorganisationer. 

 

Konsekvens: En identitets- och behörighetsfederation ställer krav på 

federationsmedlemmar. Alla involverade parter/komponenter – 

organisationer, tjänster, processer, användare – ska vara tillitsgranskade 

och godkända. Aktuella standarder ska följas. Information ska 

säkerhetsklassas. Tjänster som ingår ska federationsanpassas och bl.a. ha 

förmåga att konsumera elektroniska identitetsintyg. 

 

4.3 Tillämpa gemensamma  

begrepp och informationsstrukturer 
 

Information som är ändamålsenlig, enhetligt beskriven, strukturerad och 

med bibehållen mening blir möjlig att utbyta. Informationen kan då 

användas för att skapa sammanhållen information, förenkla 

informationssäkerhetsarbete, möjliggöra kunskapsstyrning och utveckling 

av beslutstöd, för uppföljning, jämförelse och som underlag för kvalitet och 

verksamhetsstyrning. 
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Motiv: Syftet med att strukturera och standardisera information är att 

stödja en effektiv informationsförsörjning och underlätta 

informationsöverföring mellan olika aktörer. Detta behöver göras utifrån 

verksamhetsprocesser, vad olika intressenter behöver kommunicera och 

vilken typ av information de behöver i kommunikationen.  

 

Konsekvens:  

Varje informationsmängd behöver ha följande: ägare, förvaltning, 

affärsregelverk, användningskartläggning och kvalitetsregelverk enligt 

vedertagna masterdataprinciper. För att informationshanteringen ska vara 

effektiv behövs ett livscykelperspektiv både på informationen i sig och på 

dess hantering. När samverkande aktörer har en gemensam beskrivning av 

verksamhetsområdet och dess informationsstrukturer, ökar möjligheterna 

till ett väl fungerande informationsutbyte. 

 

4.4 Tillgängliggör information som öppna data 
 

Information som skapas i den egna verksamheten och som ska användas av 

andra aktörer ska tillgängliggöras på ett enhetligt sätt samt enligt gällande 

regelverk, lagar och förordningar. Ett speciellt område är 

tillgängliggörandet av öppna data, när myndigheternas information ska 

tillgängliggöras för externa parter i så stor omfattning som möjligt, med 

beaktande av sekretess- och integritetsaspekter.  

 

Motiv: För att skapa en effektiv informationshantering vid digital 

samverkan krävs att den information som ska utbytas är tillgänglig, kan 

förstås och hanteras på samma sätt av alla ingående aktörer så att 

tjänsteutveckling och innovation möjliggörs.  

 

Konsekvens:  

Genom att tillgängliggöra information enligt denna princip kan 

informationen i tjänster återanvändas inom eller utanför de egna 

organisationsgränserna, vilket möjliggör nya tillämpningsområden. 

Förutom att data som är publik lätt kan kommas åt och användas av 

regionens kommuner och landsting, ger detta en enhetlighet som 

underlättar utformning av nya och mer effektiva lösningar, vilka kan 

baseras på andras tjänsteutbud. 

4.5 Hämta information vid källan 
 

Huvudprincipen är att alltid hämta information så nära källan som möjligt, 

hos den som producerar och tillhandahåller informationen.  
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Motiv: Genom att hämta information vid källan säkerställs att 

informationen är tillförlitlig och aktuell. 

 

Konsekvens: Ansvar för begrepp och information måste vara utrett och 

klarlagt. Det finns situationer då flera aktörer tillhandahåller samma 

information. Det är då relevant att klargöra vilken aktör som är att anses 

som primär källa. Om informationen behöver uppdateras ska detta göras 

hos den primära källan. 

 

4.6 Använd standarder 
 

Vid informationsutbyte ska i första hand lämpliga standarder användas. 

Om lämpliga standarder saknas ska etablerade branschstandarder eller de 

facto standarder användas. Valet av standard ska vara teknikoberoende så 

att man undviker inlåsningseffekter och begränsar samverkande parters val 

av tekniska plattformar. 

 

Motiv: Standardiserade gränssnitt sänker kostnader och bidrar till ökad 

återanvändning och en öppen marknad.  

 

Konsekvens: Beställare måste följa utvecklingen och ha en löpande 

omvärldsbevakning inom området för att kunna kravställa kring relevanta 

standarder. 

 

4.7 Säkerställ digitala tjänsters tillgänglighet 
 

Säkerställ stabilitet och tillgänglighet för de digitala tjänsterna utifrån de 

samverkande verksamheternas eller invånarens krav och behov. 

 

Motiv: En stabil IT-miljö är en grundförutsättning för att bedriva en säker 

och effektiv verksamhet. I takt med att verksamheterna och invånarna blir 

alltmer beroende av digitala tjänster minskar toleransen för avbrott och 

andra störningar. Samhälls- eller verksamhetskritiska processer ställer krav 

på tillgänglighet och kontinuitet. 

 

Konsekvenser: Graden av tillgänglighet och kontinuitet ska baseras på 

verksamhetens krav i förhållande till kostnad och nytta. Genom att ta fram 

en kontinuitetsstrategi för IT samt återställningsplaner för IT-system 

baserade på verksamhetskrav, kan kraven mötas med en konsekvent och 

strukturerad metod. Vid vidareutnyttjande av digitala tjänster bör kvalitet, 

skalbarhet och tillgänglighet särskilt beaktas. 
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Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 
den 22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro 
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse Camilla Jansson och Maria Johansson att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens 
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För 
att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin 
upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett 
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
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ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns 
borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt 
sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad. 

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda 
avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli 
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018. 

 Kommuninvestst skrivelse den 27 mars 2018. 

Ärendet 
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens 
helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ). För att bolaget ska få 
bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin upplåning återfinns i 
föreningens stadagar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Upplands-Bro kommun 
utfärdade sin borgensförbindelse den 22 november 1999 och har bekräftat 
densamma genom beslut i Kommunfullmäktige den 24 september 2009. Ett 
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 
av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns 
borgensåtagande kommer således att löpa ut inom kort. Kommuninvest har 
därför vänt sig till Kommunenfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen 
bekräftad. 

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda 
avtalen undetecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli 
ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige 

Barnperspektiv 
Beslutet anses inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 
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 Upplands-Bro kommun 
 Att: Roger Sundholm 
 196 81 Kungsängen 
 
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Upplands-Bro kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Upplands-Bro kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 
22 november 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige 
den 24 september 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett 
av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har 
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Upplands-Bro kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
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avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Upplands-Bro kommun undertecknade Regressavtalet den 
22 juni 2011 och Garantiavtalet den 22 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 
i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  
 
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 
Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 
dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  
 
Upplands-Bro kommun ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
22 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer.    
 
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  
 
Att Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.  
 
att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 
 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 



 

 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 11
48

85
-v

4 

kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 
att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 
tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 
 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Stockholm. 

 
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 

undertecknas av de två företrädare för Upplands-Bro kommun som 
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 
innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 
5. Upplands-Bro kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända 

följande: 
 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  
 
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 maj 2019.   
 
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se.  
 
Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 
 
Med vänlig hälsning 
 
Fredrika Norman  
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)  
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 

att kommunicera borgensförbindelse    

 
Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 22 november 1999 
(”Borgensförbindelsen”), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och 
blivande borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari 
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari 
Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 
  
 
__________ / __________   
Ort   Datum   
 
För Upplands-Bro kommun 
   
  
____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   
enligt beslut enligt beslut 
  
____________________  ____________________ 
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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Årsredovisning 2017 för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2017 godkänns 

2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 12 mnkr 

3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2018 enligt 
nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en 
sammanställd redovisning tagits fram. 
Kommunledningskontoret har den 4 april 2018 i förslag till årsredovisning 
2017 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut 
som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning, 
personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats 
med iakttagande av god redovisningssed. 
Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr.  
Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 12 mnkr. 
Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att 
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 april 2018. 

 Årsredovisning 2017. 

Ärendet 
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 
Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd 
redovisning utarbetats. 
Kommunledningskontoret har förslag till årsredovisning 2017 sammanfattat 
verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut som omfattar bland 
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annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 
personalredovisning samt miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats 
med iakttagande av god redovisningssed. 
Kommunen redovisar ett resultat på 44,1 mnkr för 2017. Kommunen 
budgeterade med ett resultat på -1,6 mnkr genom att Kommunfullmäktige 
beslutade att använda 4,6 mnkr av tidigare avsatta medel i kommunens sociala 
investeringsfond under 2017. Årets resultat är därmed 45,7 mnkr bättre än 
budgeterat. 
Balanskravsresultatet är 34,1 mnkr. Det innebär att kommunen uppfyller 
Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 3 mnkr av budgeterade 4,6 mnkr 
har använts ur den sociala investeringsfonden. Kommunledningskontoret 
föreslår att 12 mnkr ur årets resultat 2017 avsätts till sociala 
investeringsfonden. Det gör att avsatta medel till den sociala 
investeringsfonden uppgår till 24,3 mnkr vid årets slut. 
Kommunen har inte använt några medel från resultatutjämningsreserven vilket 
gör att reserven vid årets slut uppgår till 73,7 mkr. 
Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning 2017 i stort sett har infriats. 
Kommunfullmäktige fastställde i budgeten 2017 ekonomiska mål för det 
gångna räkenskapsåret. 
I årsredovisningen görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. En samlad bild lämnas av hur väl verksamheten 
uppnått Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi, personal och 
verksamhet. Merparten av nämndernas mål och uppdrag har uppnåtts eller är 
pågående. Av 130 redovisade mål är 89 grönmarkerade (uppnått) och 36 
gulmarkerade (delvis uppfyllt) och 5 rödmarkerade (ej uppfyllt). Mot bakgrund 
av detta är bedömningen att måluppfyllelsen är god, 68 % är grönmarkerade, 
28 % är gulmarkerade och 4 % är rödmarkerade. Bedömningen är mot 
bakgrund av detta att verksamheten uppfyller kraven på god ekonomi. Det 
finns ett fortsatt utvecklingsbehov vad gäller antal mål, målformuleringar och 
hur och med vilka indikatorer måluppfyllelsen ska mätas. 
I den sammanställda redovisningen för Upplands-Bro kommun, där förutom 
kommunen också koncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som 
moderbolag och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-
Brohus som dotterbolag ingår samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage 
AB, redovisas ett resultat på 51,9 mnkr. 
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen för 2017 godkänns. 

Barnperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 
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mycket händelserikt år. Ordning och 
reda i ekonomin är en förutsättning för 
Upplands-Bros utveckling och tillväxt.

Genom hög tillväxt och god ordning 
har Upplands-Bro kommun en stabil 
ekonomi. Grunden är att sköta medbor-
garnas medel smart och effektivt. Under 
2017 har kommunen uppfyllt lagens krav 
på budget i balans. Merparten av nämn-
dernas mål och uppdrag har uppnåtts el-
ler är pågående. Mot bakgrund av detta 
är bedömningen att måluppfyllelsen är 
god. Målformulering och hur och med 
vilka indikatorer måluppfyllelsen ska 
mätas är ett ständigt utvecklingsarbete.

Bokslutet för 2017 visar på en stabil 
ekonomi med ett positivt resultat på 44,1 
mnkr. En stor del av detta beror på mark- 
intäkter kopplat till expansionen. Pengar 
som ska användas till att bygga nya för-
skolor, skolor och omsorgsboenden.

Upplands-Bro är en kommun i stark 
tillväxt och en plats för utveckling och 
framtidstro!

Kommunens inriktningsmål om Framti-
da tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö och 
Klimat samt Demokrati, öppenhet och 
trygghet ligger fast och pekar ut den 
fortsatta politiska inriktningen för kom-
munen.

Kommunens läge i en stark tillväxtre-
gion och vår egen dragningskraft ger 
goda förutsättningar för en starkt positiv 
tillväxt i kommunen. Grunden för den 
styrande koalitionens (S, Mp, Kd och C) 
politik är en stabil majoritet i Upp-
lands-Bro kommun för att fortsätta driva 
utvecklingen

När vi nu ska sammanfatta vad 2017 
har inneburit för Upplands-Bro kommun 
kan jag konstatera att det har varit ett 
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un Under 2017 ökade befolkningen i Upp-
lands-Bro kommun med 859 invånare.  
Det innebär en befolkningsökning på  
3,2 %. Den 31 december 2017 hade kom-
munen 27 614 invånare, startbesked be-
viljades för 383 nya bostäder under året 
och antagna detaljplaner 2017 möjliggör 
3 000 nya bostäder i kommunen.

Vi bygger för att både gamla och nya 
Upplands-Brobor ska kunna hitta en bo-
stad. Men ett växande Upplands-Bro är 
så mycket mer än bostäder. Expansionen 
handlar om att öka livskvaliteten och 
låta hela kommunen utvecklas. För att 
skapa en levande kommun där folk trivs 
krävs mötesplatser och grönområden, 
skolor och förskolor, kulturbyggnader 
och idrottsanläggningar. Det behövs ar-
betsplatser och service, butiker och res-
tauranger. Kort sagt, plats för människor 
och liv mellan husen.

Kommunens näringslivsklimat är fort-
satt gott, glädjande kan vi konstatera att 
2017 års NKI mätning, Nöjd-kund-in-
dex, visar att kommunen var näst bäst i 
länet på service till företagen.

Näringslivet i kommunen har en 
mycket god konkurrenskraft, tillväxt i 
förädlingsvärde och tillväxt i anställda 
och antal företag. Hundratals nya arbets-
tillfällen har tillkommit under senaste 
året, främst i Brunna park.

När vi nu blickar framåt vill jag sär-
skilt lyfta trygghetsfrågorna, skolan och 
jobben. Tillsammans med föreningslivet, 
företag och eldsjälar arbetar vi för ökad 
trygghet i Upplands-Bro kommun.

Kommunen har också tillsammans 
med polisen tagit fram ett medborgarlöf-
te med fokus på brottsförebyggande in-
satser samt ökad närvaro på gator och 
torg. Under det kommande året utvidgas 
trygghetssatsningarna med bland annat 
föreningsdriven nattvandring och Bro-
byggare.

Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Fem år i sammandrag

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013

Folkmängd 31 december 27 614 26 755 25 789 25 287 24 703
Folkmängd 1 november 27 447  26 605  25 691 25 258 24 595

UTDEBITERING     

Kommunalskatt, kr 19,60  19,60  19,58 19,58 19,58
Landstingsskatt, kr 12,08  12,08  12,10 12,10 12,10

RESULTAT     

Resultat, mnkr 44,1  33,5  3 -1,9 32,5
Resultat kr per invånare 1 597  1 253  115 -77 1 316
Verksamhetens nettokostnad, mnkr 1 385,8  1 288,0  1 224,7 1 133,3 1 040,1
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 97,1 %  97,8 %  99,9 % 100,4% 97,0 %
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare 50 185  48 142  47490 44 816 42 104

BALANS     

Balansomslutning, mnkr 1 356  1 452  1 407 1 353 1 355
Eget kapital, mnkr  735  691  658 655 657
Eget kapital kr per invånare 26 616  25 831  25 498 25 887 26 578
Soliditet[1] 54,2 %  47,6%  46,8% 48,4% 48,4 %
Tillgångar kr per invånare 49 100  54 284  54 540 53 501 54 862
Anläggningstillgångar kr per invånare 38 859  41 214  40 667 40 118 41 196
Nettoinvestering mnkr[2] 157  98  70 56 171
Nettolåneskuld av anläggningstillgångar[3] 7 % 7 % 7 % 7% 7 %
Borgens- och ansvarsåtaganden kr per invånare 66 894  71 424  72 781 75 640 74 695

PERSONAL     

Antal tillsvidareanställda 1 588  1 528  1 426 1 358 1 353
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 1 517  1 461  1 352 1 282 1 272

KOMMUNKONCERNEN     

Årets resultat, mnkr 51,9  55,6  27,7 24,2 45,5
Eget kapital, mnkr 870  818  762 741 711
Soliditet 25,1 %  26,7 %  26,3% 26,2% 26,6 %

[1] Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar.

[2] Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar.

[3] Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommun-
fastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår.
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SÅ HÄR FICK KOMMUNEN SINA PENGAR:

Verksamhet

Skolväsendet för barn och ungdom 25,60 kr
Vård och omsorg 22,50 kr
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 17,90 kr
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen m.m. 9,26 kr
Individ- och familjeomsorg 7,62 kr
Gemensam administration, övrig verksamhet 4,21 kr
Infrastruktur, näringsliv, gator, parker m.m. 3,89 kr
Fritid 3,41 kr
Kultur 2,27 kr
Politisk verksamhet 1,46 kr
Räddningstjänst 1,39 kr
Miljö och hälsoskydd 0,50 kr
 100,00 kr

Så användes skattepengarna för året

Skattesats

Mandatfördelning

HUNDRA KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN FÖRDELADES SÅ HÄR: 

Upplands-Bro kommuns skattesats är 
oförändrad jämfört med 2016 och uppgår 
till 19:60. Tillsammans med landstings-
skatten uppgår den totala skatten för 
2017 till oförändrade 31:68.

För att veta enligt vilken skattetabell 

I valet 2014 gav valresultatet i Upp-
lands-Bro det röd-gröna blocket 19 man-
dat, Alliansen 18 och Sverigedemokra-
terna fyra mandat. Därmed �ck inget 
block egen majoritet. S, MP, KD och C 
träffade därför en överenskommelse om 
att bilda koalition för en stabil majoritet i 
Upplands-Bro kommun.

Kommunmedborgarna ger Kommun-
fullmäktige mandat att utforma den 
kommunala verksamheten genom valet. 
Fullmäktige har politiskt och ekono-
miskt ansvar för all verksamhet och ger 

2017 2016
Kommunalskatt  19:60  19:60 

Landstingsskatt  12:08  12:08 

Summa skattesats 31 :68 31 :68

Begravningsavgift 0 :25

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 2011- 2014
Moderaterna 10 13

Liberalerna   4 4

Kristdemokraterna   2   3

Centerpartiet   2   1

Socialdemokraterna 14 13

Miljöpartiet   3 3

Vänsterpartiet   2 2

Sverigedemokraterna   4 2

Totalt 41 41

I N L E D N I N G

som skatt dras på inkomsten får begrav-
ningsavgift och eventuell kyrkoavgift 
eller avgift till trossamfund läggas till.

Begravningsavgiften betalas av alla 
invånare i kommunen och är från 2017 
samma oavsett församling.

styrelser och nämnder i uppdrag att an-
svara för att de olika verksamheterna 

blir utförda enligt den inriktning och det 
uppdrag som fastställts.
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SÅ HÄR FICK KOMMUNEN SINA PENGAR:
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Enligt Kommunallagen ska kommuner 
och landsting fastställa �nansiella mål 
och riktlinjer för verksamheten med be-
tydelse för god ekonomisk hushållning. 
De verksamhetsanknutna målen och de 
�nansiella målen ska följas upp och ut-
värderas i årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse.

Kommunfullmäktige har antagit �-
nansiella och verksamhetsanknutna mål. 
Uppföljningen av de �nansiella målen 
redovisas i avsnittet ”god ekonomisk 
hushållning” och uppföljningen av övri-
ga mål i målredovisningen.

Kommunkoncernen omfattar Upp-
lands-Bro kommun med dess nämnder 
samt företag som kommunen på grund 
av andelsinnehav har ett bestämmande 
eller ett väsentligt in��tande över. Huvud- 
regeln är att den sammanställda redovis-
ningen omfattar bolag där kommunen 
har en ägarandel på minst 20 procent. I 
kommunkoncernen ingår det helägda 
moderbolaget Upplands-Bro Kommun-
företag AB med de helägda dotterbola-
gen Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB och AB Upplands-Brohus. Kommu-
nen har också en ägarandel på 51 procent 
i bolaget Österhöjdens Garage AB. 
Dessa bolag ingår i den sammanställda 
redovisningen.

Kommunens andel i räddningstjänst-
förbundet Brandkåren Attunda är 10,4 
procent. Kommunen har dessutom mindre 
engagemang som i likhet med Rädd-
ningstjänstförbundet Attunda inte ingår 
i den sammanställda redovisningen:  
Mälardalens Intressenter (MIAB), AB 
Vårljus (25 kommuner äger bolaget till-
sammans), Inera AB (ägs av SKL Före-
tag AB, landsting, regioner och �ertalet 
kommuner inklusive Upplands-Bro), 

Organisationsöversikt

Kommuninvest ekonomisk förening (ca 
280 medlemmar), Käppalaförbundet (12 
kommuner äger förbundet tillsammans) 

samt Kommunalförbundet Norrvatten 
(14 kommuner äger förbundet tillsam-
mans).
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Omvärld och förutsättningar

Siffror som presenteras i parentes avser 
föregående år, d v s 2016.

Samhällsekonomisk utveckling
Sverige och världen be�nner sig i hög-
konjunktur. BNP-tillväxten för Sverige 
slutade på 2,4 procent för 2017. Det var en 
minskning jämfört med året innan då för-
ändringen på helårsbasis blev 3,3 procent. 
Den offentliga konsumtionen bidrog med 
0,4 procentenheter till BNP-tillväxten 
2017. Kommunernas och landstingens 
konsumtion ökade med 1,2 procent medan 
staten minskade med 1,8 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin 
ökade med 2,3 procent och antalet arbe-
tade timmar ökade med 1,2 procent. I 
näringslivet ökade antalet arbetade tim-
mar med 1,0 procent medan det i offent-
liga myndigheter ökade med 1,8 procent. 
Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade 
med 1,9 procent.
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Befolkningsutveckling 
Upplands-Bro kommun fortsätter att 
växa snabbt även om ökningstakten av-
stannat något. Under 2017 ökade befolk-
ningen med 859 (966) invånare till 27 614 
(26 755) personer. Det innebär en befolk-
ningsökning på 3,2 % (3,7 %) från före-

gående år. På 10 år har befolkningen 
ökat med 5 393 invånare, eller 24 %. Att 
kommunen ökar i befolkning innebär 
ökade skatteintäkter men samtidigt ökar 
behoven och därmed också kraven på 
kommunens verksamheter.

Befolkningsförändringar
Befolkningsökningen på 859 personer ut-
görs av ett födelseöverskott på 147 perso-
ner och ett positivt��ttningsnetto på 712 
personer. Födelseöverskottet ligger på en 
relativt konstant nivå. Flyttningsnettot 
för 2017 går ned något jämfört med de 
två tidigare åren. Den största in��ttning-
en till kommunen sker från övriga kom-
muner i Stockholms län. Flyttningsnettot 
från utlandet är 289 personer.
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Befolkningens åldersfördelning
Störst andel av Upplands-Bros folk-
mängd��nns i åldersintervallet 19–64 år, 
vilket utgör 58,4 procent av totala be-
folkningen. Skolbarnen 6–18 år har ökat 
med 5,4 procent medan förskolebarnen 
1–5 år ökat 1,5 procent. Störst ökning 
procentuellt sker i åldersintervallet 75–
84 år med 8,5 procent. Medelåldern är 
38,4 år i kommunen jämfört med länets 
39,2 år och rikets medelålder på 41,2.

2016 2017

0–5 2 318 2 353

6–11 2 225 2 32 2339

12–15 1 345 1 404

16–18 880 950

19–64 15 675 16 144

65–74 2 764 2 773

75–84 1 165 1 264

85- 383 387

26 755 27 614

God ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning 
har både ett �nansiellt och ett verksam-
hetsmässigt perspektiv. God ekonomisk 
hushållning ur ett �nansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation 
ska bära sina kostnader för den service de 
konsumerar. God ekonomisk hushållning 
ställer krav på ett ekonomiskt resultat 
som långsiktigt både säkerställer skyddet 
av kommunens tillgångar och kommu-
nens åtaganden mot invånare, anställda 
och leverantörer. Reinvesteringar bör på 
lång sikt göras utan �nansiering med nya 
lån. Resultatnivån för att uppnå en god 
ekonomi i en kommun varierar beroende 
på kommunens befolkningsutveckling, 
behovet av investeringar med mera. 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i 
samband med beslut om budget ekono-
miska mål för kommunen.

Bedömningen är att de ekonomiska 
målen i stort sett är uppfyllda. God eko-
nomisk hushållning ur ett verksamhets-
mässigt perspektiv tar sikte på kommu-
nens förmåga att bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamåls- 
enligt sätt. För att skapa förutsättningar 
för en god ekonomisk hushållning måste 
det finnas ett klart samband mellan  
resursåtgång, prestationer, resultat och 
effekter. För att åstadkomma detta sam-
band krävs bland annat en utvecklad 
planering med framförhållning och 

handlingsberedskap, tydliga och mätbara 
mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om  
avvikelser gentemot uppställda mål.  
Utöver ekonomiska mål beslutar Kom-
munfullmäktige om mål och uppdrag till 
Kommunstyrelsen och nämnderna i 
samband med budget. I årsredovisningen 
2017 redovisas måluppföljningen för 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och en översikt över nämndernas 
måluppfyllelse under avsnittet Målredo-
visning.

En viktig förutsättning för god ekono-
misk hushållning är att det �nns balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. 
Verksamhetens nettokostnader bör därför 
inte öka i snabbare takt än skatteintäkter 
och bidrag. Under 2017 ökade nettokost-
naderna (exklusive exploateringsintäkter, 
reavinster med mera) med 7,6 % (5,2 %). 
Detta kan jämföras med ökningen av 
skatteintäkterna och de generella statsbi-
dragen som ökade med 8,4 % (7,4 %).

I jun��ck ungdomar i Bro diplom för trygghetsarbete.
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En kommun med god ekonomi och upp-
följning.

Kommentar
Kommunen har en ekonomi i balans, varje verk-
samhet håller sin budget varje år. Uppföljning av 
ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, 
utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan 
nämnderna får justeringar ske av redovisningstek-
niska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma 
om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur 
ett �nansiellt perspektiv och ett verksamhetsmäs-
sigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktu-
ella, logiska samt anpassas så att de står i relation 
till de åtgärder som ska utföras.

Kommunens taxor och avgifter ses löpande 
över och några är också knutna till olika kostnads-
index eller prisbasbeloppets utveckling som följer 
den allmänna prisutvecklingen i landet.

Utifrån den styrmodell som �nns i kommunen 
sker uppföljning av nämnders och styrelsers eko-
nomi och många av nämnderna har också uppfölj-
ning månatligen av ekonomin.

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden 
uppgå till 2 % av verksamhetens netto-
kostnader. I lågkonjunktur eller period av 
�nansiell	 oro	 kan	 reserverade	 medel	 ur	
resultatutjämningsreserven, som kommu-
nen tidigare avsatt, användas för att 
utjämna konsekvenserna av minskade 
intäkter över en konjunkturcykel.

Kommentar
Årets resultat visar på en överskottsnivå på 3,2 
procent. De senaste fem årens resultat motsvarar 
1,8 % i överskottsnivå.

Vid överskott kan högsta möjliga belopp 
reserveras till kommuns resultatutjäm-
ningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp 
till 30 % av tidigare reserverade medel 
användas under ett enskilt budgetår.

Kommentar
Kommunen har inte för avsikt att använda något 
ur resultatutjämningsreserven under 2017. 
Reserven uppgår till 73,7 mnkr.

Kommunens skattesats ska vara oför-
ändrad.

Kommentar
Skattesatsen är oförändrad 2017.

Kommunens ersättningsinvesteringar ska 
�nansieras	med	egna	medel.	Endast	nyin-
vesteringar	får	�nansieras	med	lån.

Kommentar
Kommunen har �nansierat sina investeringar med 
egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen 
under perioden.

Be�ntliga	lån	som	kommunen	har	omsätts	
under planperioden.

Kommentar
I augusti 2017 löstes det lån på 220 mnkr som 
tidigare vidarefakturerats till Upplands-Bro Kom-
munfastigheter AB och bolaget har lånat upp mot-
svarande mot kommunal borgen. Kommunen har 
därefter lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr 
löper med rörlig 3-månaders ränta och 55 mnkr 
med fast ränta till 2019.

Upplands-Bro ska vara en kommun som 
växer. Kommunen ska planera, bygga och 
underhålla sina anläggningar för långsik-
tig brukbarhet, minskad miljöbelastning, 
bibehållen funktion och bibehållet värde 
under anläggningarnas livslängd.

Kommentar
Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har 
fortsatt att växa under 2017 och för perioden har 
befolkningen ökat med 599 personer. Kommu-
nens anläggningar underhålls för att bibehålla 
anläggningarnas livslängd. En stor underhålls-
satsning pågår fortfarande av kommunala skol-
byggnader.

Målen inom nämndernas verksamhet 
anger vad som ska uppnås inom givna 
ekonomiska ramar. Verksamheterna ska 
hålla sin budget och drivas inom de eko-
nomiska ramarna som beslutats, kvalita-
tivt, effektivt och med stor kostnadsmed-
vetenhet.

Kommentar
Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott 
jämfört med budget på 4,4 mnkr exklusive försälj-
ning av tomträtter, exploateringsintäkter och 
social investeringsfond.

Av verksamheterna redovisar utbildningsnämn-
den ett underskott på 10,9 mnkr och socialnämn-
den ett underskott på 5,2 mnkr. Ekonomiskt 
bistånd redovisar ett underskott på 1 mnkr.

Målredovisningen för helåret 2017 visar på en 
god måluppfyllelse där mål i huvudsak antingen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.

MÅL - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
övergripande mål

Kommunallagens balanskrav
Balanskravet innebär att kommunens in-
täkter ska överstiga kostnaderna varje 
enskilt år. Ett underskott mot balanskravet 
ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisa- 
tionsvinster som inte utgör en del av  
den löpande verksamheten avräknas mot 
balanskravet. För 2017 har kommunen 
redovisat 1 077 tkr i realisationsvinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar. 
Kommunen har inte några underskott att 
täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav 
på balans. Årets balanskravsresultat är 
34 073 tkr efter tillskjutna medel från 
kommunens sociala investeringsfond 
med 3 026 tkr och en avsättning till  
fonden på 12 000 tkr. Kommunen har  
redovisat positiva balanskravsresultat  
för 2013–2017 (2014 var balanskravs- 
resultatet 0).

Kommunen har infört RUR som möj-
liggör att reservera överskott för att ut-
jämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Inga medel har använts under 2017. Vid 
årets slut uppgår RUR till 73,7 miljoner 
kronor.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Balanskravsutredning 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat enligt resultaträkningen 44 124 33 534 2 971 -1 947 32 499

Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -1 077 -614 -2 024 -3 209 -875

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 43 047 32 921 947 -5 156 31 624
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) -10 806

Användning av medel från resultatutjämningsreserv(RUR) 5 156

Uttag från sociala investeringsfonden 3 026 2 637 2 043

Insättning till social investeringsfond -12 000 -10 000 -10 000

Balanskravsresultat 34 073 25 558 2 990 - 10 818
Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 78 846

Ackumulerad social investeringsfond 24 294 15 320 7 957 10 000 10 000

Resultatutjämningsreserv
Upplands-Bro kommun följer SKL:s 
vägledning över hur man avgör om RUR 
får disponeras. Den utgår från att jämfö-
ra utvecklingen av det årliga underlig-
gande skatteunderlaget för riket med den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får 
reserven användas om det årliga värdet 

väntas understiga det tioåriga genom-
snittet. Inga medel har budgeterats eller 
använts 2017.

Social investeringsfond
Avsikten med Upplands-Bro kommuns 
sociala investeringar är att arbeta före-
byggande i ett tidigt skede för att alla 
medborgare varaktigt och långsiktigt ska 

Årets resultat
 
Resultat
Kommunen redovisar ett helårsresultat 
på 44,1 mnkr (33,5 mnkr).

I resultatet ingår reavinst vid försälj-
ning av tomträtter med 5 mnkr vilket är 
2 mnkr bättre än budgeterat samt försälj-
ning inom exploateringsverksamheten 
med 44,9 mnkr. Kommunen har större 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
med 18,9 mnkr, högre pensionskostnader 
med 13,9 mnkr än budgeterat och har be-
lastat resultatet med befarade kundför-
luster för tid före 2017 med 2,7 mnkr. 
Redovisning av semesterlöneskulder 
sker automatiskt från personalsystemet 
in till ekonomisystemet förutom en del 
lönegrupper som måste bokas upp centralt. 
Uppbokning har skett med 1,8 mnkr. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 
jämfört med budget på 42,4 mnkr.
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kunna leva goda liv. Som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten ska inves-
teringarna främja trygghet, lärande och 
hälsa för att förebygga risken för arbets-
löshet och utanförskap bland kommun- 
invånarna. 3 026 tkr har använts från 
fonden i år. Efter ytterligare avsättning 
på 12 000 tk��nns 24 294 tkr i fonden.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Tkr Not 2017 2016 Förändring
Verksamhetens intäkter 1 410 772 415 199 -4 427

Jämförelsestörande intäkter:

Försäljning tomter exploatering 1 48 172 48 172

Gatukostnadsersättning/Exploateringsbidrag som belöper på vägkropp 1 5 749 -5 749

Verksamhetens kostnader 2 -1 786 088 -1 657 742 -128 346

Jämförelsestörande kostnader:

Bokfört värde försäljning tomter exploatering 2 -3 274 -3 274

Avskrivningar 3 -55 428 -51 242 -4 186

Verksamhetens nettokostnader -1 385 847 -1 288 035 -97 812

Skatteintäkter 4 1 122 006 1 066 402 55 604

Generella statsbidrag och utjämning 5 304 812 250 379 54 433

Finansiella intäkter 6 9 972 10 711 -739

Finansiella kostnader 7 -6 820 -5 924 -896

Resultat före extraordinära poster 44 124 33 534 10 590

Extraordinära poster

Årets resultat 8 44 124 33 534 10 590

Resultaträkning för kommunen

Förklaringsposter till årets resultat

Förklaringspost mnkr
Budgeterat resultat 2017 inklusive social investeringsfond -1,6

Ökade skatteintäkter och statsbidrag (slutavräkningar) 11,0

Statsbidrag Boverket 7,9

Ökade pensionskostnader, försäkringar, semesterlöneskuld personal -15,8

Netto underskott i kommungemensamma kostnader -2,7

Netto försäljning tomträtter 2,0

Netto försäljning tomter exploatering 44,9

Finansnetto 1,2

Underskott i nämndernas verksamheter -4,4

Ej utnyttjade budgeterade medel social investeringsfond 1,6

Årets resultat i resultaträkningen 44,1

Skatter och utjämningssystem
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning samt fastighetsavgift uppgick 
totalt till 1 426,8 miljoner kronor under 
2017. Det är 66 miljoner kronor eller 4,8 
% mer än året innan.

Eftersom Upplands-Bro kommun har 
en skattekraft som understiger 115 % av 
genomsnittet i landet �ck kommunen 
190 miljoner kronor i inkomstutjämning, 
det är 33,2 miljoner kronor mer än året 
innan. Kommunen har en medelskatte-
kraft på 98 % (99,9 %) av rikets medel-
skattekraft.

För året �ck kommunen 74,1 miljoner 
kronor i kostnadsutjämningsbidrag. För 
den så kallade LSS-utjämningen (Lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) som sker mellan kommunerna 
betalade Upplands-Bro kommun en av-
gift på 19,8 miljoner kronor. Kommunen 
�ck betala 0,3 miljoner kronor i regle-
ringsavgift. Fastighetsavgiften gav kom-
munen 41,2 miljoner kronor i intäkter 
och 19,5 miljoner kronor erhölls i ersätt-
ning för byggbonus och �yktingmottag-
ande.

Tkr 2017 2016

Försäljning tomter exploatering netto 44 898

Gatukostnadsersättning som belöper på vägkropp 5 749

Jämförelsestörande poster



13

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

19500

20500

21500

22500

23500

24500

25500

26500

27500 

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
99

19
98

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Antal personer

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Antal personer

Befolkning

8,7 10,2

26,1
29,8

42,6

32,5

-1,9
3

33,5

44,1

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

%
60

50

40

30

20

10

0

Soliditet

Årets resultat år 2008–2017, mnkr

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20

0

40

60

80

100

120

98,6 98,9 97,7 96,3 95,9 97 100,4 99,9 97,8 97,1

Nettokostnadsandel (%)

2009 2010 20111 2012 2013 2014 20162015 2017

50

1

100

150

200

250

Placering år för år

Andelen ekologiska livsmedel

Placering 44 av 290 kommuner

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

%

2013 2014 2015 2016 2017

Flyttningsnetto

Födelseöverskott

48,4 47,648,4

54,2

46,8

!"#$%&'(')*#+,-' .,(')/,

Nettokostnadsandel
Genom att följa hur stor andel av de totala 
skatteintäkterna tillsammans med gene-
rella statsbidrag och utjämning som går 
åt för att �nansiera den löpande verk-
samheten får man ett viktigt nyckeltal 
för att bedöma kommunens ekonomi. 
Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår 
till 97,1 % (97,8 %) av kommunens skatte-
intäkter och statsbidrag. Som måttstock 
inom kommunsektorn för att bedöma om 
god ekonomisk hushållning uppnås brukar 
sägas att nettokostnadsandelen bör ligga 
under 98 % sett över tiden.

Nettokostnaderna för nämndernas 
verksamhet uppgår till 1 385,8 miljoner 
kronor (1 288 mnkr). Det är en ökning 
med 97,8 miljoner kronor (63,3 mnkr) eller 
7,6 % (5,2 %). De externa kostnaderna, 
dvs verksamhetens kostnader,��nansiella 
kostnader och avskrivningar, ökade med 
133,5 miljoner kronor (148,1 mnkr), 7,8 % 
(9,5 %). De externa intäkterna, dvs verk-
samhetens intäkter, skatteintäkter, stats-
bidrag och utjämning samt �nansiella 
intäkter, ökade med 104,9 miljoner kronor 
(186,8 mnkr) eller 6 % (12 %).

Finansnetto
Kommunen redovisar ett positivt��nans-
netto med 3,1 miljoner kronor (4,8 mnkr).

Finansiella intäkter uppgår till 9,9 
miljoner kronor (10,7 mnkr). I �nansnet-
tot ingår borgensavgift från AB Upp-
lands-Brohus på 2,8 mnkr, från Upp-
lands-Bro Kommunfastigheter 2,3 mnkr 
och från Österhöjdens Garage AB 77 tkr.

De �nansiella intäkterna utöver bor-
gensavgift är i huvudsak ränteintäkter på 
lån till Upplands-Bro Kommunfastig- 
heter AB, 2 mnkr samt ränta och åter- 
bäring från Kommuninvest, 2,4 mnkr.

De �nansiella kostnaderna uppgår till 
6,7 miljoner kronor (5,9 mnkr) och består 
av räntekostnader för kommunens lån, 
3,1 miljoner kronor och �nansiell del av 
kommunens pensionskostnad, 3,1 miljo-
ner kronor.

Kungsängen station
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Driftsredovisning och 
budgetutfall för nämnder

Nämndernas driftredovisning visar ett 
överskott på 42,5 (exklusive social inves-
teringsfond) mnkr (26,3 mnkr). Det mot-
svarar en budgetavvikelse på 3,1 % (2 %). 
Nettobudgetramarna för nämnderna 
uppgick till 1 388,6 mnkr (1 289,7 mnkr). 
Nämndernas budgetramar ökade med 
98,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 
7,7 % (5,7 %). Alla nämnder visar över-
skott jämfört med budget utom Utbild-
ningsnämnden och Socialnämnden. Ut-
bildningsnämnden visar ett underskott 
på 10,9 mnkr som motsvarar en budget-
avvikelse på 1,5 % och Socialnämnden 

visar ett underskott på 5,2 mnkr som 
motsvarar en budgetavvikelse på 1,4 %. 
Ekonomiskt bistånd redovisar ett under-
skott på 1 mnkr, som motsvarar en bud-
getavvikelse på 4,9 %. Totalt visar drift-
redovisningen ett budgetöverskott på 24 
mnkr (15,7 mnkr).

Jämförelse mot budget och prognoser 
under året
Finansieringen visade vid vårprognosen 
ett överskott med 7,3 mnkr och vid höst-
prognosen ett överskott med 8,2 miljoner 
kronor jämfört med budgeterat. Finans- 
ieringen blev vid årets slut 20,1 miljoner 
kronor högre än budgeterat. I det beloppet 
ingår de redovisade skatteintäkterna och 

mnkr Budget Vårprognos Höstprognos Årsredovisning
Verksamhetens nettokostnader -1 411,5 -1 396,0 -1 391,9 -1 385,8

Skatteintäkter 1 116,0 1 119,0 1 117,8 1 122,0

Statsbidrag och utjämning 291,9 296,3 296,3 304,8

Finansnetto 2,0 2,0 4,0 3,2

Årets resultat enligt resultaträkningen -1,6 21,3 26,2 44,1

Medel från social investeringsfond 4,6 4,6 3,6 3,0

Årets resultat 3,1 26,0 29,9 47,1

statsbidragen med 18,9 mnkr. Den största 
nämndavvikelsen mot budget visar 
Kommunstyrelsen som i vårprognosen 
bedömde att det skulle bli ett budget- 
överskott med 42,7 mnkr. Det totala  
redovisade budgetöverskottet blev 54,7 
mnkr. Den stora avvikelsen beror på 
nettoförsäljning av tomter exploatering 
med 44,9 mnkr samt försäljning av tomt- 
rätter med 2 mnkr.

Budgetavvikelsen för kommungemen-
samma kostnader ökade till 18,4 mnkr.  
I höstprognosen bedömdes en avvikelse 
med 5 mnkr. Den största avvikelsen beror 
på att i senaste pensionsskuldsprognos 
från KPA (decemberprognos) ökade pen-
sionskostnaderna med 13,9 mnkr.

Nämnd, verksamhet (tkr) Budgetavvikelse
Vårprognos

Budgetavvikelse
Höstprognos

Budgetavvikelse
Årsredovisning

Revision 138

Kommunstyrelsen 35 068 42 711 54 701

Bygg- och miljönämnden -141 1 798 3 218

Kultur- och fritidsnämnden 0 0 497

Socialnämnden -2 000 -9 523 -5 199

Ekonomiskt bistånd 0 -1 324 -1 028

Tekniska nämnden -930 0 1 040

Utbildningsnämnden -13 965 -9 955 -10 861

Summa nämndverksamhet 18 031 23 707 42 506

Kommungemensam (pension m.m.) -2 400 -5 031 -18 481

Summa driftredovisningen 15 631 18 676 24 025

Finansiering 7 334 8 190 20 053

Budgetavvikelse 22 965 26 866 44 078

Jämförelse av bedömd budgetavvikelse
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Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas dels av 
kommunala beslut, dels av omvärldsbe-
slut. Nedan framgår hur olika händelser 
var för sig hade påverkat resultatet för 
2017. Det ger en uppfattning om hur 
känslig ekonomin är för ändrade beting-
elser.

Resultateffekt om följande inträffar: mnkr
Ökning/minskning med skatten med 1 kr 57,4 mnkr

Ökning/minskning av personalkostnaderna med 1 % 9,9 mnkr

Ökning/minskning av övriga kostnader med 1 %
(exklusive avskrivningar och räntor)

8 mnkr

Finansiell ställning och  
kass� öde

Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen har fortsatt satsningarna för 
att bli en e-kommun som kan hantera så-
väl e-demokrati, e-tjänster som e-för-
valtning. Detta för att ge medborgare 
och företagare de redskap och den infor-
mation de har behov av i en modern 
kommun.

Utvecklingskostnaderna för detta  
redovisas som immateriella anlägg-
ningstillgångar och det bokförda värdet 
uppgår till 7,7 mnkr (12,1 mnkr). Till-
gångarna avskrivs på 3 år.

Materiella oc��nansiella anläggnings-
tillgångar
De materiella anläggningstillgångarna i 
form av byggnader, mark, inventarier 
och maskiner uppgick vid årets slut till  
1 028,1 mnkr (908,1 mnkr), en ökning 
under året med 120 mnkr. De �nansiella 
anläggningstillgångarna minskade med 
145,2 mnkr från 182,4 mnkr till 37,2 mnkr. 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
har övertagit tidigare vidarefakturerade 
lån med 145 mnkr.

Aktierna i Upplands-Bro Kommun- 
företag AB uppgår till 10 mnkr och akti-
erna i Österhöjdens Garage AB uppgår till 
9 mnkr. Medlemsinsats i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgår till  8 mnkr.

 

Likviditet
Den kortfristiga likviditeten påverkas av 
�ödet av in- och utbetalningar. Likvidi-
teten har gått ner under året men är fort-
farande god. Vid årets slut fanns 80,8 
mnkr (142,4 mnkr) redovisat på 
bankräkning. Kassalikviditeten uppgick 
till 94,7 % (107,8 %). Betalningsbered-
skapen ger information om hur länge 
kommunens likvida medel räcker för att 
�nansiera externa utgifter om inga ytter-
ligare inkomster inkommer. Kommu-
nens betalningsberedskap är 16 (30) da-
gar. Eftersom likviditeten varit god har 
kommunen inte utnyttjat sin checkkredit 
på 50 mnkr under året.

Avsättningar
Kommunen gör avsättningar för pensio-
ner och garantipensioner. För 2017 upp-
går avsättningarna till 152,9 mnkr. Det 
är en ökning med 21,1 mnkr jämfört med 
2016. Den ökningen har redovisats som 
en kostnad i resultaträkningen.

Låneskuld
Kommunens långfristiga lån uppgick vid 
årets slut till 75 mnkr (220 mnkr). 
Minskningen beror på att 145 mnkr tidi-
gare vidareförmedlats till Upplands-Bro 
Kommunfastigheter men under 2017 
övertagits av bolaget. Den genomsnittli-
ga låneräntan för kommunen uppgick till 
1,95 % (1,99 %).

Kommunen disponerar en checkräk-
ningskredit på 50 mnkr i Sparbanken 
Enköping. I likhet med tidigare år har 
krediten inte nyttjats under året.

Utöver lån omfattar långfristiga skul-
der periodiserade intäkter i form av 
bland annat investeringsbidrag, anslut-
ningsavgifter för vatten och avlopp (VA) 
och gatukostnadsersättningar. Enligt re-
kommendation från Rådet för kommunal 
redovisning ska sådana inkomster bok-
föras som en skuld och skrivas av i sam-
ma takt som livslängden på de olika in-
vesteringsobjekten. De bakomliggande 
investeringarna är redovisade som mate-
riella anläggningstillgångar i kommu-
nens redovisning.

Pensioner
Kommunen använder blandmodellen vid 
redovisning av pensioner. KPA adminis-
trerar kommunens pensioner. De samla-
de pensionsåtagandena uppgår till 688,4 
mnkr (676,5 mnkr) inklusive löneskatt 
och återlånas i verksamheten. Faktiska 
utbetalningar av pensioner till pensio- 
närer och efterlevande var 30,3 mnkr 
(29,2 mnkr) inklusive löneskatt. Avsätt-
ningar för pensionsåtaganden från och 
med 1998 kostnadsförs i anslutning till 
intjänandet. Den del som betalas ut som 
individuell del (PV-valet) kostnadsförs 
också vid intjänandet och redovisas som 
kortfristig skuld. I bokslutet redovisas 
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Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr 2017 2016 2015 2014 2013
Avsättning pensioner (Not 16) 152 856 131 757 125 153 115 866 111 075

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 39 168 36 434 32 674 29 303 28 729

Pensionsförpliktelser (Not 19) 496 410 508 330 523 825 546 372 577 225

Totalt pensionsåtagande inkl. löneskatt 688 434 676 521 681 652 691 541 717 029

Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr 2017 2016 2015 2014 2013
Förvaltade pensionsmedel 0 0 0 0 0

Återlånade medel 688 434 676 521 681 652 691 541 717 029

Aktualiseringsgrad * 96 % 93 % 93 % 92 % 91 %

Borgensåtagande
Kommunens riktlinjer för borgens- 
åtaganden innebär att borgen endast kan 
tecknas om åtagandet avser verksamhet 
som är direkt förenlig med kommunens 
ekonomiska intressen eller sker i kom-
munens egna bolag eller annan om alter-
nativet är att kommunen genomför verk-
samheten i egen regi. Kommunen ska 
också då det är möjligt kräva lämplig  
säkerhet.

Kommunens borgensåtaganden uppgår 
till 1 847,2 mnkr vilket är 444,6 mnkr mer 
än förra året. Borgensåtagandet till AB 
Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr 
(625,9 mnkr), till Upplands-Bro Kom-
munfastigheter AB till 752 mnkr (607 
mnkr) och till Österhöjdens Garage AB 
till 22 mnkr (22 mnkr).

Borgensåtagandet till Upplands-Bro 
Kommunföretag AB avser lån till Kom-
muninvest på 127 mnkr och är oförändrat. 
Totalt uppgår dessa borgensåtaganden 
till 1 826,9 mnkr (1 381,9 mnkr). Övriga 
borgensåtaganden på totalt 20,3 mnkr är 
kopplade till bostäder, 18,9 mnkr och till 
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föreningar 1,4 mnkr. Enligt bedömning 
har kommunen begränsade åtaganden 
som kan leda till förlust.

Soliditet
Av kommunens balansomslutning på  
1 355,9 mnkr (1 452,4 mnkr) uppgår det 
egna kapitalet till 735,2 mnkr (691,1 mnkr), 

vilket innebär en soliditet på 54,2 % 
(47,6 %). Soliditeten visar hur stor del av 
tillgångarna som �nansierats med egna 
medel. Nyckeltalet beskriver den långsik-
tiga betalningsförmågan och är beroende 
av resultatutvecklingen och förändringen 
av tillgångarna.

39,2 mnkr (36,6 mnkr) i kostnader för 
PV-valet inklusive löneskatt. Inbetal-
ningen till PV-valet sker i mars nästkom-
mande år.

Pensioner som intjänats före 1998 re-
dovisas som ansvarsförbindelse och 
kostnadsförs i anslutning till utbetal-
ningen. Ansvarsförbindelsen räknas årli-
gen upp enligt fastställt index och redu-

ceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. I bokslutet uppgick 
skulden till 496,4 mnkr (508,3 mnkr) in-
klusive löneskatt. Kommunen har inga 
särskilda placerade medel för pensioner.

Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta 
och Svenska Kommunalarbetarförbun-

det har tecknat ett nytt pensionsavtal, 
AKAP-KL som trädde i kraft 2014-01-
01. Det nya pensionsavtalet, som är helt 
avgiftsbestämt gäller för arbetstagare 
som är födda 1986 och senare.

Totalt uppgick kommunens pensions-
kostnader inklusive särskild löneskatt 
till 88,2 mnkr (71,8 mnkr).

 

* Aktualiseringsgraden visar hur stor andel av de anställdas pensionsgrundande anställningsuppgifter som är uppdaterade.
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De största investeringarna 2017 Utgift, tkr
UBS-ledn. (Sigtunaledningen) 63 400

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna anläggningar 27 572

Upprustning stall Prästtorp 13 643

Gatubelysning 6 766

Tra�k-	och	tillgänglighetsprogram 6 572

Beläggningsunderhåll 5 525

Ekhammar 7:20 4 387

Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen 3 414

Ringvägen allmänna anläggningar 3 209

Modernisering av Hagnässkolan, inventarier 2 900

(tkr) Redovisat 2017 Budget 2017 Kvar av projekt-
budget 2017

Netto Netto Netto

Kommunstyrelsen 47 711 7 871 -39 840

Varav exploateringsverksamheten (inkl. Härnevi Lindhagaberg och Ekhammar 7:20) 40 283 -40 283

Varav internleasade datorer till verksamheterna 4 513 -4 513

Bygg- och miljönämnden 729 770 41

Kultur- och fritidsnämnden 18 621 28 417 9 796

Socialnämnden 974 1 875 901

Tekniska nämnden 77 051 429 258 352 207

varav Avfallsverksamhet 235 200 -35

varav Tekniska nämnden, skatte�nansierat 30 711 52 193 21 482

varav Vatten- och avloppsverksamhet 46 105 376 865 330 760

Utbildningsnämnden 11 541 18 069 6 528

Investeringsredovisning 156 627 486 260 329 633

InvesteringsredovisningÅrets nettoinvesteringar uppgår till  
156,6 mnkr (98,4 mnkr). I den summan 
ingår exploateringsverksamheten, intern-
köp av datorer till verksamheterna samt 
intäkter för vatten- och avloppsverksam-
heten som avser anslutningsavgifter.
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Sammanställd redovisning

Årsredovisningen ska innehålla en sam-
manställd redovisning som innefattar 
den kommunala verksamhet som bedrivs 
i bolagsform. De kommunala bolagen an-
vänder sig av årsredovisningslagen, redo-
visningsrådets rekommendationer och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Vid 
avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och kommunala bolag är 
kommunens redovisningsprinciper väg-
ledande.

I den sammanställda redovisningen 
ingår kommunen och den helägda kom-
munkoncernen samt det delägda bolaget 
Österhöjdens Garage AB som förvärvades 
av kommunen. Kommunen äger 51 % av 
aktierna i Österhöjdens Garage AB.

Den helägda kommunkoncernen som 
bildades i december 2005 består av mo-
derbolaget Upplands-Bro Kommunföre-
tag AB med de helägda dotterbolagen 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
och AB Upplands-Brohus.

Syftet med den sammanställda redo-
visningen är att ge en samlad bild över 
kommunens ekonomiska ställning, åtag-
anden och resultat. Den sammanställda 
redovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Förvärvsmetoden innebär att det 
bokförda värdet på aktier som �nns i 
kommunen eliminerats mot företagens 
egna kapital vid förvärvstillfället. I redo-
visningen ingår endast kapital som intjä-
nats efter förvärvet. Med proportionell 
konsolidering menas att i redovisningen 
ingår endast så stor del av företagets re-
sultat- och balansräkning som svarar mot 
kommunens ägarandel.

Eftersom kommunkoncernen är helägt 
med helägda dotterbolag ingår 100 % av 
kommunkoncernen i den sammanställda 
redovisningen. Huvudregeln är att den 
sammanställda redovisningen omfattar 
bolag där kommunen har en ägarandel på 
minst 20 %. I den sammanställda redo-
visningen ingår därför även det delägda 

bolaget Österhöjdens Garage AB till 51 %. 
Eliminering har skett av koncerninterna 
fordringar och skulder samt intäkter och 
kostnader. Gjorda bokslutsdispositioner, 
förändringar i obeskattade reserver, på-
verkar inte det sammanställda resultatet. 
I den sammanställda redovisningen tas 
22 % av de obeskattade reserverna upp 
som uppskjuten skatteskuld i form av en 
avsättning. Resterande 78 % förs till 
eget kapital.

En aktiv styrning sker genom att 
Kommunfullmäktige fastställt bolags-
ordningar, policy för bolagen, grundläg-
gande och årliga ägardirektiv samt in-
struktion för rollfördelning mellan 
kommunen och Upplands-Bro Kommun-
företag AB och dess dotterbolag. Kom-
munfullmäktige utser även styrelseleda-
möter i bolagen.

Upplands-Bro Kommunföretag AB är 
moderbolag med ändamål att äga och 
förvalta aktier i Upplands-Bro kommuns 
bolag och initiera och driva särskilda 
projekt i syfte att utveckla kommunens 
bolagsverksamhet.

AB Upplands-Brohus är ett bostads-
företag med ändamål att inom Upp-
lands-Bro kommun köpa, sälja och äga 
fastigheter för att på dessa uppföra, för-
valta och upplåta bostäder, affärslägen-
heter och andra kollektiva anordningar 
samt att bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet som är kommunalrättsligt 
godtagbar.

Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB:s verksamhet är att förse kommu-
nens förvaltningar och andra organisa-
tioner som bedriver kommunalt��nansie-
rade eller angelägna verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler och anläggning-
ar samt att i övrigt hyra ut på markna-
den.

Österhöjdens Garage AB driver och 
förvaltar garaget vid Bostadsrättsfören-
ingen Brantens fastigheter med infart 
Enköpingsvägen mittemot SL:s pend-
lingsparkering i Kungsängen.

Den sammanställda redovisningens 
resultat
Den sammanställda redovisningens re-
sultat är 51,9 mnkr (55,6 mnkr). Interna 
mellanhavanden mellan kommunen och 
kommunkoncernen har eliminerats i en-
lighet med förvärvsmetoden. Soliditeten 
för kommunkoncernen är 25,1 % (26,7 %). 
Balansomslutningen för den samman-
ställda redovisningen är 3 461 mnkr  
(3 068 mnkr).
 
Kommunkoncernen
I Upplands-Bro Kommun har Kommun-
fullmäktige fastställt ägardirektiv för 
2017. Kommunens verksamheter, som 
bedrivs i bolagsform, utgör en del av den 
totala kommunala verksamheten. Bola-
gen ska med sina verksamheter bidra 
med att utveckla Upplands-Bro kommun 
till en attraktiv boende- och verksam-
hetsort.

Bolagen ska i sin verksamhet anlägga 
en helhetssyn och sträva efter att tilläm-
pa ett koncerntänkande. Samordning av 
funktioner ska ske där fördel kan uppstå 
för ”kommunkoncernen” som helhet. 
Bolagen ska vara med och skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Personalen 
ska ha kunskap och hög medvetenhet om 
god miljö. Kommunens miljömål ska im-
plementeras i samtliga bolag som därutö-
ver kan lägga till egna och speci�ka mil-
jömål för respektive bolag.

AB Upplands-Brohus ska:
• bedriva verksamheten enligt affärs-

mässiga principer. Det innebär att 
marknadsmässigt avkastningskrav 
ställs på Upplands-Brohus. Bolaget 
ska ha en direktavkastning på minst 
2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.

• genom lönsamhet i den dagliga drif-
ten och affärsmässiga beslut kring 
förvärv, nybyggnation och försäljning 
av fastigheter upprätthålla en synlig 
soliditet på 20 % år 2020.

• ha en avkastning som ger möjlighet att 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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årligen lämna ett koncernbidrag som 
motsvarar en avkastning på insatt kapi-
tal, före skatt, med den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räken- 
skapsår med tillägg av en procent.

• betala en marknadsmässig borgensav-
gift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upp-
lands-Brohus har. Borgensavgift utgår 
på den lånevolym som bolaget har vid 
ingången av 2017 samt nya lån som 
bolaget tecknar under året och uppgår 
till 0,35 %.

• delta aktivt i framtagandet av sam-
hällsutvecklingsprogram.

• medverka till att ta fram bostäder till 
nyanlända.

• under perioden 2017–2019 påbörja ny-
byggnation av minst 300 lägenheter.

• arbeta aktivt med Trygghetsskapande 
åtgärder.

• medverka vid anskaffning av bostad 
vid rekrytering till bristyrken.

• öka kundnöjdheten som ska undersö-
kas regelbundet.

• aktivt medverka i arbetet att utveckla 
våra tätorter med fokus på Bro centrum 
och Kungsängens centrum och vara 
öppen för lokalförvärv i stråket mellan 
Bro centrum och järnvägsstationen.

Viktiga händelser under året:
Upplands-Brohus redovisar ett resultat 
efter �nansiella poster på 15 mnkr vilket 
är en halvering jämfört med föregående 
år. Ränteutvecklingen på upplånade 
medel har varit fortsatt positiv för bola-
get men tyvärr har året varit olycksdrab-
bat. Flera bränder och vattenskador har 
resulterat i ökade driftskostnader. Åter-
ställningen efter branden på Råbystigen 
15 har inneburit en kostnad för bolaget 
på cirka 5,1 mnkr.

Upplands-Brohus fortsätter att bibe-
hålla en hög underhållsnivå. Totalt har 
underhåll genomförts för 38,1 mnkr 
(38,8 mnkr). Under 2017 gjordes investe-
ringar om totalt 315 286 tkr (30 089 tkr) i 
pågående om- och nybyggnationer.

Framtiden:
De största utmaningarna som Upp-
lands-Brohus står inför är upprustningen 
60–70-talsbeståndet och då framför allt 
Örn- och Fasanstigen samt de nyproduk-
tionsprojekt som påbörjats eller planeras.

Upprustningen av Örn- och Fasansti-
gen är påbörjad och beräknas vara klar 
hösten 2019. Framför allt är det renove-
ring av balkonger, tak, gemensamhets-
byggnader och utemiljön. Tre huskrop-
par blev färdiga under 2016 och under 
2017 blev resten av byggnaderna på Örn-
stigen klara. Endast arbeten på marken 
och i gemensamhetsbyggnader är kvar 
att färdigställa på Örnstigen. På Fasan-
stigen har upprustningen påbörjats.

Upplands-Brohus står inför stora in-
vesteringar i nyproduktion av hyresrät-
ter. Under våren 2018 kommer 178 nya 
hyresrätter att vara klara för in�yttning 
på Bagar- och Målarvägen i Bro. Projek-
tering pågår av sammanlagt ca 250 hy-
resrätter i både Bro och Kungsängen. 
Näst på tur är ca 90 lägenheter på Ring-
vägen i Kungsängen, ca 30–40 lägenhe-
ter på Köpmanvägen i Bro och troligen 
två kvarter i Trädgårdsstaden i Bro, sö-
der om järnvägen.

Upplands-Bro kommunfastigheter ska:
• ha en avkastning på 3,7 % på eget ka-

pital.
• lämna koncernbidrag i den omfatt-

ning som resultatet tillåter.
• betala en marknadsmässig borgensav-

gift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upp-
lands-Bro Kommunfastigheter har. 
Borgensavgift utgår på den lånevolym 
som bolaget har vid ingången av 2017 
samt nya lån som bolaget tecknar un-
der året och uppgår till 0,35 %.

• för lån som Upplands-Bro kommun 
för närvarande vidareförmedlat till 
Upplands-Bro Kommunfastigheter 
ska bolaget betala ränta enligt kredit-
villkoren.

• kundnöjdheten ska öka och mätning 
ska genomföras årligen.

• delta aktivt i framtagandet av sam-
hällsutvecklingsprogrammet.

• arbeta aktivt med trygghetsskapande 
åtgärder.

• schablondelen i gällande hyressätt-
ningsmodell får uppräknas med 2 % 
inför 2017.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Viktiga händelser under året:
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
visar ett resultat efter �nansiella poster 
på 3,5 mnkr. Hyresintäkterna har ökat 
med 8,2 mnkr jämfört med föregående 
år. Under 2017 har Hagnässkolan byggts 
till, på Finnstaskolan och Ekhammars-
skolan har paviljonger satts upp för att 
skapa nya verksamhetslokaler, Ekham-
mars förskola har etablerats och bo-
stadspaviljonger har satts upp på Violin-
vägen 4. Sammantaget innebär det ett 
tillskott på 2 744 m² vilket genererar 
både intäkter och kostnader.

Under 2017 har totalt 81,7 mnkr (78,3 
mnkr) investerats i pågående om- och 
nybyggnationer. Under året har projekt 
omfattande 109,0 mnkr (22,3 mnkr) fär-
digställts.

Framtiden:
Det är många nya projekt som är pågåen-
de. De ligger alla i olika faser, allt från 
förstudie till att börja nyproducera. Till-
byggnation av Blommans förskola på-
börjas under våren 2018. Utbyggnaden 
av Ulleviförrådet kommer att färdigstäl-
las under våren. En ny förskola på Ring-
vägen är under projektering. Bolaget har 

fått beställning på en förstudie för att 
möta behovet av 200 �er elever på Ek-
hammarskolan och en förskola i Träd-
gårdsstaden.

Österhöjdens garage:
Österhöjdens Garage AB ingår i den 
sammanställda redovisningen med den 
ägarandel som kommunen har. Bolaget 
ägs till 51 % av Upplands-Bro kommun 
och till 49 % av Bostadsrättsföreningen 
Källarbranden. Österhöjdens Garage be-
driver uthyrning av 189 garageplatser i 
fastigheten Kungsängens kyrkby 2:300. 
Bolaget har ingen egen personal och kö-
per därför teknisk och administrativ för-
valtning från AB Upplands-Brohus.

Viktiga händelser under året:
Resultatet för 2017 blev ett nollresultat. 
Omsättningen uppgick till 1 mnkr.

Uthyrningsgraden av garageplatser har 
varit nära 100 % under året. Det har också 
börjat bildas en kö till garageplats. Bolaget 
har fortsatt utvecklingen av garaget med 
cykelparkeringar. Det �nns nu 33 cykel-
parkeringar, varav sex stycken är uthyrda 
som MC-plats. Efterfrågan på cykelplats 
har inte varit så hög som förväntat.

De kvarvarande garantireparationerna 
gäller inträngande vatten. Arbetet med 
detta har fortsatt men är ännu inte fullt 
åtgärdade.

Framtiden:
Bolaget kommer under 2018 att göra om 
en del av garaget för uthyrning av förråd.

Övriga engagemang
Brandkåren Attunda bildades av Järfälla, 
Sollentuna, Upplands Väsby och Upp-
lands-Bro kommuner. Sigtuna och Kniv-
sta kommuner tillkom 2009 i förbundet. 
Syftet med förbundet är att genom sam-
verkan inom räddningstjänsten förstärka 
det förebyggande arbetet och öka effekti-
viteten i utryckningsverksamheten samt 
minska kostnaderna. Upplands-Bro kom-
muns andel är 10,4 %. Det innebär att 
räddningstjänstförbundet inte ingår i den 
sammanställda redovisningen. Brandkå-
ren Attunda redovisar ett positivt resultat 
på 2,3 miljoner kronor (2,5 mnkr). För-
bundets intäkter uppgår till 203,1 miljo-
ner kronor (201,4 mnkr) och kostnaderna 
uppgår till 200,8 miljoner kronor (198,1 
mnkr). Balansomslutningen är 326,3 mil-
joner kronor (318,8 mnkr). Soliditeten är 
15,1 % (14,7 %). Vid årets slut fanns 65,8 
mnkr i likvida medel. Tillsammans med 
övriga omsättningstillgångar ger det en 
likviditet på 85,2 % (78,1 %).

Kommunen har dessutom mindre en-
gagemang i följande bolag, kommunal-
förbund och föreningar som i likhet med 
räddningstjänstförbundet Brandkåren 
Attunda inte ingår i den sammanställda 
redovisningen: Mälardalens Intressenter 
(MIAB), AB Vårljus (25 kommuner äger 
bolaget tillsammans), Kommuninvest 
ekonomisk förening (ca 280 medlem-
mar), Käppalaförbundet (12 kommuner 
äger förbundet tillsammans), Kommu-
nalförbundet Norrvatten (14 kommuner 
äger förbundet tillsammans) och Inera 
AB som ägs av SKL Företag AB och 
merparten av Sveriges kommuner.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Förskolan Ekhammar.
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Ekonomin och framtiden

SKL presenterar i sin senaste analys i fe-
bruari 2018 sin bedömning, kring det 
samhällsekonomiska läget och prognos 
av skatteunderlagets utveckling, att Sve-
rige be�nner sig i en högkonjunktur. Be-
dömningen är att BNP växer med när-
mare 3 procent under 2018. Den 
inhemska efterfrågan förväntas mattas 
av under 2019 medan omvärlden utveck-
las något bättre, vilket gynnar svensk 
export. BNP bedöms växa med ca 2,4 
procent under 2019 men sedan falla till-
baka till 1,6 procent under 2020. Hög-
konjunkturen beräknas således nå sin 
topp under 2019 och resursutnyttjandet i 
svensk ekonomi börjar då försvagas. När 
de arbetade timmarna inte ökar alls un-
der 2019 sker det en snabb inbromsning i 
skatteunderlagstillväxten. Det ställer ut-
maningar på kommunerna då intäkterna 
inte ökar i den takt som växande behov 
inom välfärd såsom vård, skola och om-
sorg som hänger samman med befolk-
ningsutvecklingen.

För Upplands-Bros del så kommer det 
här att innebära utmaningar. Befolk-
ningstillväxten som i grunden är positiv 
innebär påfrestningar på verksamhet och 
ekonomi. De minsta barngrupperna fort-
sätter växa liksom behoven av omsorg 
om äldre och stöd till funktionsnedsatta 
och utbyggnadstakten innebär ökade 
kostnader för lokaler och personal. Kon-
kurrensen om arbetskraften gör också att 
lönekostnaderna ökar i form av löneglid-
ning. Investeringarna bedöms mattas av 
kommande år, där bostadsbyggandet 
som legat på en hög nivå bedöms växla 
ned betydligt kommande år. Under 2017 
påbörjades 62 000 nya bostäder i Sveri-
ge, en ökning från ca 59 500 bostäder 
under 2016.

Finansiell styrka i jämförelse
Finansiell profil för Upplands-Bro 
kommun

Kommunforskning i Västsverige har 
tagit fram ett verktyg för �nansiell jäm-
förelse och analys. Upplands-Bro kom-
mun har i likhet med övriga Stockholms 
kommuner beställt denna pro�l. Syftet 
med verktyget är att redovisa var Upp-
lands-Bro kommun be�nner sig i ett �-
nansiellt perspektiv och hur kommunen 
har utvecklats �nansiellt under 2014–
2016 i förhållande till övriga kommuner 
i Stockholms län. Detta görs i form av en 
�nansiell pro�l, vars uppgift är att speg-
la starka och svaga sidor hos den gran-
skade kommunen i förhållande till kom-
munerna i länet. Profilen presenteras 
som ett så kallat spindeldiagram.

Kommunforskning i Västsveriges 
sammanfattande kommentar

Upplands-Bro har ett stabilt �nansi-
ellt läge. Resultatnivån bör dock ligga 
runt 3% i förhållande till verksamhetens 
bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. En god resultatni-
vå kommer leda till en stärkt soliditet, 
vilket är viktigt för framtiden. Det är 
viktigt att kommunen stärker sitt �nan-
siella utrymme, eftersom de närmaste 
åren förväntas bli tuffa på grund av att 
kommunerna står inför utmaningar som 
fortsatt ökade investeringar och ökade 
behov hänförliga till befolkningsföränd-
ringar. Detta innebär att kostnaderna för 
kommunala tjänster kommer att öka be-
tydligt snabbare än tidigare. För många 
kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte be-
räknas räcka till. Det kommer i så fall 
behövas mötas med effektiviseringar el-
ler skattehöjningar för att finansiera 
kommunernas verksamheter. Detta bör 

inte vara aktuellt för Upplands-Bro om 
kommunen bedriver en fortsatt god eko-
nomistyrning.

Certi�ering från Svensk kommun-
rating 

Upplands-Bro kommun har erhållit 
Svensk Kommunratings certi�ring för 
bokslutsåret 2016. Certi�eringen ges till 
de kommuner som erhåller betyget A i 
den årliga ratingen. Betyget A visar att 
kommunens��nansiella nyckeltal genom-
gående ligger på högsta nivå. 2016 gavs 
60 av 290 kommuner certifiering av 
Svensk Kommunrating.

Svensk Kommunrating gör årligen 
(sedan 1992) en rating på varje kommun 
baserat på 19 nyckeltal sorterade under 
fem rubriker; kommunskuld, �nansiella 
risker, �nansiella möjligheter, �nansiell 
hälsa samt ledningsförmåga. Vid en ra-
ting sätts betyg genom att jämföra med 
en tänkt normkommun. Det �nansiella 
slutbetyget sätts utifrån en fyrgradig 
skala; A-D och betygen sätts enligt sol-
vensprincipen, dvs ett ekonomiskt läge 
där en organisation klarar alla sina eko-
nomiska åtaganden.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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MÅLREDOVISNING

Att styra mot målen

Upplands-Bro kommuns styrprocess be-
står av fem ingående delar:

1. Politisk målformulering
I målformuleringen tas hänsyn till vilka 
resurser som det är rimligt att anta �nns 
till förfogande. Kommunfullmäktiges 
mål är kommunövergripande och anger 
inriktning och prioriteringar, medan 
nämndens mål är speci�ka. Uppföljning 
och utvärdering av målen är en central 
del av processen.

2. Budget
Budgetåret inleds med den förberedande 
mål- och ramdialogen. Mål- och ramdia-
logen blir grunden för det budgetdirektiv 
som antas av kommunstyrelsen under 
april. I budgetdirektivet anges ekonomis-
ka ramar och kommunövergripande mål 
och prioriteringar för kommande år. 
Med budgetdirektivet som grund påbör-
jas nämndernas/förvaltningarnas verk-
samhetsplanering.

3. Verksamhetsplanering (nämndbudget)
Verksamheten förbereder utifrån bud-
getdirektiven ett budgetförslag som be-
slutas av nämnd i augusti/september. 
Budgetförslagen från respektive nämnd 

ligger som underlag för den budget med 
verksamhetsplan som kommunfullmäk-
tige fastställer i november varje år. Efter 
beslutet i fullmäktige reviderar nämnden 
sin nämndbudget och fastställer den i de-
cember.

4. Uppföljning
Uppföljning ska ske på alla nivåer som 
tilldelats ansvar för ekonomi och verk-
samhet. Uppföljningen sker kontinuerligt 
så att korrigerande åtgärder snabbt kan 
vidtas. Delårsrapport (tertialbokslut) 
görs för januari – april och för januari – 
augusti och fastställs av Kommunfull-
mäktige. Verksamhetsberättelser med 

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen 
av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. För kommentarer från nämnderna hänvisas till respektive 
nämnds beslutade verksamhetsberättelse.

Nämndmål
Kommunstyrelsen 24 4 _

Bygg- och miljönämnden   13 1 _

Kultut och Fritidsnämnden   14 6 _

Socialnämnden   16 12 1

Tekniknämnden 14  3 _

Utbildningsämnden 8 10 4

Summa mål 89 36 5

ekonomisk uppföljning och måluppfölj-
ning beslutas av nämnd i januari eller 
februari och årsredovisningen med års-
bokslut fastställs av kommunfullmäktige 
i april.

5. Utvärdering
Utvärderingsarbetet sker på alla nivåer i 
organisationen och berör områdena:
• Resursanvändning
• Måluppfyllelse
• Kvalitetsindikatorer (brukare, kom-

muninvånare, personal)

Varje nämnd ska ta ställning till hur ut-
värdering ska göras.

Kommunfullmäktige beslutar om mål 
till Kommunstyrelsen och nämnderna i 
samband med budget. Merparten av 
nämndernas mål har uppnåtts eller del-
vis uppnåtts. Av 130 redovisade mål är 
89 grönmarkerade (uppnått), 36 gulmar-
kerade (delvis uppfyllt) och 5 mål röd-
markerade (ej uppfyllt). 
Målformuleringar och hur och med 
vilka indikatorer måluppfyllelsen ska 
mätas är ett ständigt utvecklingsarbete.

Sammanställning av måluppfyllelse

Den 10 februari besökte statsminister Stefan Löfvén café Ny�ket i Bro, 
där ha��ck veta mer om integrationsarbetet i kommunen.
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Nämndmål
Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen   Kommunstyrelsen

Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen   Kommunstyrelsen

Trygghetsarbetet ska utvecklas   Kommunstyrelsen

Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad 
efter kundernas behov

  Kommunstyrelsen

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

  Kommunstyrelsen

Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga 
brukares behov

  Kommunstyrelsen

Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet   Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgäng-
liga ytor inom sitt område

  Kultur- och fritidsnämnden

Utveckla ungdomsarbetet med ungdomarna i fokus   Socialnämnden

Införa digital ansökan av försörjningsstöd   Socialnämnden

Öka brukarmedverkan   Socialnämnden

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

  Socialnämnden

En god dialog och service till medborgarna   Tekniska nämnden

Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola   Utbildningsnämnden

Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola   Utbildningsnämnden

TILLGÄNGLIG PLATS
En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckel-
roll i utvecklandet av sin kommun. Jäm-
ställdhets-, integrations- och mångfalds-
arbetet ska stärka den demokratiska 
processen.

Medborgardialog har skett under året 
i ett projekt kopplat till infrastrukturut-
byggnad och i form av en demokratidag 
med ungdomar under våren. Demokrati-
dagen ledde till att ett antal förslag från 
ungdomsdialogen inarbetades i budget 
2018. I undersökningen ”Kommunens 
kvalitet i korthet” har kommunen upp-
nått 89 i delaktighetsindex (målvärde 80) 
vilket mäter invånarnas upplevda möj-
lighet till medborgardelaktighet.

En ny roll inrättades under året i Kon-
taktcenter, medborgarvärd, vilket är ett 
ytterligare steg mot att vara tillgänglig 
för våra invånare med andra språk som 
arabiska och kurdiska.

Kommunens trygghetsarbete har varit 
ett prioriterat område. Exempelvis har 
grannstödsbilen haft utökad verksamhet, 
trygghetsvärdar har anställts samt även 
en hållbarhetsstrateg som bland att kom-
mer att utarbeta en långsiktig plan för 

kommunen vad gäller ett socialt hållbart 
och tryggt samhälle.

Ett antal integrationsprojekt har ge-
nomförts under året som exempelvis 
kvinnoprojektet, simprojektet samt pro-

jektet ”Upplands-Bro vän” där syftet är 
att underlätta kontakt och relationer mel-
lan nyanlända och mer etablerade kom-
muninvånare.

En kommun i arbete och företagande
En minskad arbetslöshet är en central 
och kommunövergripande fråga. Arbets-
tillfällen ska skapas genom att samordna 
våra insatser och våga tänka nytt. Ett 
växande näringsliv är en avgörande för-
utsättning för tillväxt. Engagemanget för 
de näringspolitiska frågorna i kommu-
nen ska tas tillvara och utvecklas.

Andelen arbetslösa i kommunen har 
ökat något till 6,5 % (6,4 %, 2016). Upp-
lands-Bro kommun ligger på plats 47 (41, 
2016) på Svenskt Näringslivs kommun-
ranking avseende lokalt företagsklimat.

Samarbetet kring arbetsmarknadsfrå-
gorna har förbättrats avsevärt de senaste 
två åren i och med bildandet av ”NA-
VET”, med Näringslivsenheten, Arbets-

Nämndmål
Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet   Kommunstyrelsen

Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft   Kommunstyrelsen

Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna   Kommunstyrelsen

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med sär-
skilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande

  Kommunstyrelsen

Öka antalet praktikplatser för studenter i Socialnämndens verksam-
heter med 20 % jämfört med 2016

  Socialnämnden

Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd i längre 
än tre år med 20% jämfört med sista december 2016

  Socialnämnden

Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan   Socialnämnden

marknadsenheten och Vuxenutbildning-
en samlade under kommunlednings- 
kontoret.

Arbetet med ekonomiskt bistånd fo-
kuserar mer och mer på att få personer 

med långvarigt försörjningsstöd att bli 
självförsörjande. Målet var att minska 
antalet aktuella personer, över tre år, 
med 20 % och detta mål är uppnått.

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser  
genomsyras av tydlighet och återkoppling 
i uppdrag och förväntningar, respekt 
samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket  
bidrar till ett gott arbetsklimat, professi-
onellt arbete och medarbetare som trivs. 
Arbetsmiljön och arbetssättet på kom-
munens arbetsplatser ska anpassas uti-
från medarbetarnas behov genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa 
förutsättningar för sjukskrivna medar-
betare att återgå till arbetet. Möjlig- 
heten till heltidserbjudande ska utvecklas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
är en ständig process och revideras årli-
gen. Resultaten för HME-enkäten som 
genomfördes av kommunen under hösten 
har sjunkit något i jämförelse med 2016 
och övriga kommuner i länet.

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

  Upplands-Bro

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till 
arbetet

  Upplands-Bro

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas   Upplands-Bro

Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas   Kultur- och fritidsnämnden

Införa ”chefskörkort” för Socialnämndens chefer   Socialnämnden

Det �nns tydliga rutiner upprättade kring 
hur sjukfrånvaron ska hanteras, där även 
vikten av att hålla en nära dialog med 
den sjukskrivna medarbetare om hur  
arbetet kan anpassas för att möjliggöra 
återgång, poängteras. Rehabilitierings- 
utredning ska påbörjas vid all sjukfrån-

varo längre än 14 dagar. Detta kan följas 
upp i det rehabiliteringsverktyg som alla 
enheter har tillgång till. Andelen heltids-
arbetare är i stort sett lika som föregåen-
de år. Under 2017 har en handlingsplan 
tagits fram för heltidsfrågan, som kommer 
att implementeras under 2018.

I juni utsågs Härnevimottagningen till årets arbetsplats i kommunen. 
Vinnarna presenterades på kommunfullmäktige. 

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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MÖTESPLATS
Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckeln till framtidens 
jobb, konkurrenskraft, ekonomisk ut-
veckling och människors frihet att forma 
sina egna liv.

I grundskolans åk 3, 5 och 8 känner 
sig 85 % av eleverna sig trygga vilket är 
en försämring mot resultat 2016 som var 
89 %. Medan nöjdheten hos eleverna 
(NKI-undersökning) i samma årskurser 
har stigit från 82 % till 85 %.

Måluppfyllelsen i åk 3 och åk 6 har 
sjunkit under 2017. I åk 3 har andelen 
elever med godkänt resultat på nationella 
prov i matematik sjunkit till 66 % (68 %, 
2016). I svenska är andelen 67 % (75 %, 
2016). Meritvärdet i åk 6 har sjunkit något 
i jämförelse med 2016.

Nämndmål
Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan   Utbildningsnämnden

Barn och elever ska vara nöjda med sin skola   Utbildningsnämnden

Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka   Utbildningsnämnden

Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka   Utbildningsnämnden

Resultaten i åk 9 ska förbättras   Utbildningsnämnden

Andelen elever med gymnasieexamen ska öka   Utbildningsnämnden

Resultaten i grundskolans åk 9 har 
ökat då meritvärdet har förbättrats och 
andelen elever med godkända betyg i 
samtliga ämnen har ökat till 72 % (69 %, 
2016). Andelen elever i åk 9 som är be-
höriga till gymnasieskolans nationella 
program är oförändrat, 89 %.

Andelen elever med gymnasieexamen 
inom tre år är något lägre än föregående 
år och lägre än rikssnittet. När det gäller 
andelen elever med gymnasieexamen av 
avgångselever 2017 så ligger den på 81 %, 
rikssnittet är 91 %.

Bättre äldreomsorg
Vi förtydligar vad äldre och närstående 
kan förvänta sig av kommunens äldre-
omsorg. Det handlar inte om vad som 
görs utan också hur, när och på vilket 
sätt tjänsterna ska utföras enligt värdig-
hetsgarantin.

Förebyggande enheten startade under 
2017 nya grupper med fokus på fysisk 
aktivitet i Bro och i Tibble. Antalet delta-
gare i promenadgruppen i Kungsängen 
tredubblades på ett år med över 300 del-
tagare under 2017. Hela 44 stycken ut-
�ykter anordnades under 2017.

På dagverksamheten och i träffpunkt-
verksamheten arbetar personalen med 
dans för att öka rörligheten hos de äldre 
och sprida glädje. All personal på dag-
verksamheten har genomgått en inspira-
tionsutbildning om sittdans och sittgym-
nastik.

Nämndmål
85 % av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten   Socialnämnden

Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med 
fokus på fysisk rörlighet.

  Socialnämnden

Sprida kunskapen om E-hälsa för äldre   Socialnämnden

Erbjuda digital nattillsyn   Socialnämnden

Ett aktivt arbete pågår inom kommunens 
särskilda boenden för att måltiden ska 
vara dagens höjdpunkt för brukaren. Re-
sultaten i mätningen ”vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen” visar att Allégården 
uppnår 85 %, medan de andra boendena 
har lägre resultat, vilket drar ned de tota-
la resultatet. Ett fortsatt arbete pågår 
kring hela måltidssituationen med bland 
annat att anordna teman kring mat som 

väcker minnen samt med dukning och 
förberedelse.

Under året har det tagits fram ett av-
tal med leverantör av digital nattillsyn 
samtidigt som det har funnits en kamera 
i hemmet hos en testperson. Arbetet 
fortsätter under 2018 att säkerställa pro-
cesser i samtliga verksamhetssystem och 
rutiner hos myndighet och utförare för 
att starta upp.

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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Ett växande kultur- och fritidsutbud
I vår kommun ska alla invånare ha möj-
lighet till en stimulerande fritid, oavsett 
ålder, intressen och ekonomi. Kommun-
invånare och besökare från regionen ska 
kunna �nna ett utbud av möjligheter till 
återhämtning, rekreation, förkovran och 
nischad handel.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder 
aktiviteter exempelvis via sina idrottsan-
läggningar, simhall, kulturskolan och 
kulturhuset. Under 2017 har man bland 
annat arbetat för att utveckla möjligheten 
till spontanaktiviteter och verka för in-
spirerande miljöer.

Föreningslivet är en viktig aktör för 
att komplettera det fritidsutbud som 
drivs i kommunens regi, för att kommu-
nens invånare ska ha möjlighet att få en 
stimulerande fritid. Under 2017 anställ-

LEVANDE PLATS
En kommun som växer
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska 
kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi 
ställer om till ett långsiktigt socialt, eko-
logiskt och ekonomiskt hållbart Upp-
lands-Bro.

Antalet invånare i kommunen fortsät-
ter att öka. Till och med november hade 
en ökning skett med 816 personer. Arbe-
tet med att ta fram detaljplaner är en för-
utsättning för att nå målen om en kom-
mun som fortsätter att växa årligen även 
i framtiden. Genom detaljplanearbetet 
skapar vi förutsättningar för �er verk-
samhetsområden och bostäder. Under 
året har tre detaljplaner och en fördjupad 
översiktsplan för landsbygden antagits.

En hög befolkningstillväxt ökar voly-
merna för kommunens verksamheter och 
arbete med förberedande planering för 
att möta framtida behov görs löpande. 
Arbete med att få kommunen att upple-
vas som en tryggare plats har intensi�e-
rats under året.

Nämndmål
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och 
fritidsutbud av hög kvalitet

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt 
område

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanak-
tiviteter

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för fören-
ingslivet

  Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer   Kultur- och fritidsnämnden

Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samar-
bete med Kultur- och fritidsnämnden

  Socialnämnden

Medverka till att det skapas mötesplatser för möten mellan äldre och 
ungdomar, över målgruppsgränser

  Socialnämnden

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

  Kommunstyrelsen

Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka   Kommunstyrelsen

Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är 
trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta 
arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rätts-
säkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen.

  Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämn-
dens kompetens tas tillvara

  Kultur- och fritidsnämnden

Verka för att tillgodose behovet av bostäder för Socialnämndens 
målgrupper

  Socialnämnden

Inrätta stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning   Socialnämnden

En	god	tra�kmiljö	och	tillgänglighet	för	alla	tra�kantslag   Tekniska nämnden

En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser   Tekniska nämnden

Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god 
leveranssäkerhet

  Tekniska nämnden

Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov   Tekniska nämnden

Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens 
expansion

  Utbildningsnämnden

des därför en föreningsstrateg för ett än 
mer förbättrat stöd och för att säkerställa 
kvalitén gentemot föreningslivet.

Socialkontoret har under året genom-
fört en rad aktiviteter för att bidra till att 
öka det kulturella utbudet i sina verk-

samheter. Insatser har också gjorts för 
att medverka till möten mellan de äldre 
och ungdomar, genom exempelvis sam-
arbeten med förskolor och via 30 stycken 
feriearbetare under sommaren 2017

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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En grön kommun i utveckling
Vi stärker vår gröna pro�l och vårt kli-
matarbete genom ökad dialog med med-
borgarna.

Kommunen har gjort en rejäl resa i 
sin strävan att vara en grön kommun i ut-
veckling. År 2009 rankades Upp-
lands-Bro på plats 246 av landets 290 
kommuner. Sedan dess har resultatet för-
bättrats avsevärt för att i år hamna på 
44:e plats. Kommunen ligger därför kvar 
på sin topplacering från föregående år. 
Bedömningen genomförs årligen av tid-
ningen Aktuell hållbarhet.

Upplands-Bro kommun driver ett 
långsiktigt miljö- och klimatarbete för 
att skona miljön från negativ påverkan av 
våra verksamheter. Detta arbete utveck-
las inom ramen för ett miljöledningssys-
tem som varit under införande 2017. 
Inom ramen för detta lanserades en webb- 
utbildning som alla anställda i kommu-
nen ska genomföra för att öka sina kun-
skaper om hur våra verksamheter påver-
kar miljön och vad som kan göras för att 
minska den påverkan.

Kommunen arbetar även aktivt för att 
bidra till att invånarna och företagen kan 
leva klimatsmart och minska sin påver-
kan på miljön. Upplands-Bro kommun 
erbjuder därför kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning som invå-
nare, föreningar och företag kan kontak-
ta för personlig rådgivning. Under året 
lanserades bland annat en solkarta för att 
stimulera till solel- och solvärmeinstalla-
tioner. En mer utförlig redovisning av 
miljöarbetet i kommunen åter�nns i mil-
jöbokslutet som presenteras i ett särskilt 
avsnitt i årsredovisningen för 2017.

Nämndmål
Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten 
med 5 %

  Upplands-Bro

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommu-
nala verksamheten med 5 %

  Upplands-Bro

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten 
med 6 stycken

  Upplands-Bro

Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %   Upplands-Bro

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %   Upplands-Bro

Alla	kommunala	skolor	och	förskolor	ska	vara	certi�erade	enligt	
Grön Flagg

  Upplands-Bro

Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling

  Kommunstyrelsen

Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen   Kommunstyrelsen

Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv

  Kommunstyrelsen

En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet   Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa   Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom till-
syn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och 
handeln med vissa receptfria läkemedel

  Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra 
livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effek-
tiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll

  Bygg- och miljönämnden

Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vat-
tenförsörjning ska uppnå godkänd standard

  Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, 
användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggna-
tion samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön

  Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och 
vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område

  Kultur- och fritidsnämnden

En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med mins-
kade avfallsmängder och ökad källsortering

  Tekniska nämnden

Andelen ekologiska livsmedel ska öka   Utbildningsnämnden

Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns 
vardag

  Utbildningsnämnden

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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God ekonomisk hushållning
En kommun med god ekonomi och 
uppföljning
Kommunen har en ekonomi i balans, varje 
verksamhet håller sin budget varje år. 
Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag 
sker i varje nämnd, utskott och bolag med 
relevanta metoder. Mellan nämnderna får 
justeringar ske av redovisningstekniska 
skäl under året. Varje nämnd ska bedöma 
om god ekonomisk hushållning är uppfyllt 
både ur ett �nansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och 
avgifter ska vara aktuella, logiska samt an-
passas så att de står i relation till de åtgär-
der som ska utföras.

Kommunens taxor och avgifter ses lö-
pande över och några är också knutna till 
olika kostnadsindex eller prisbasbeloppets 
utveckling som följer den allmänna prisut-
vecklingen i landet.

Utifrån den styrmodell som finns i 
kommunen sker uppföljning av nämnders 
och styrelsers ekonomi och många av 
nämnderna har också uppföljning månatli-
gen av ekonomin.

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

  Upplands-Bro

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

  Upplands-Bro

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är  
uppfyllt	både	ur	ett	�nansiellt	perspektiv	och	ett	verksamhetsmässigt	
perspektiv

  Upplands-Bro

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

  Kommunstyrelsen

Samtliga verksamheter inom socialnämnden ska ha digital dokumen-
tation, 100 %

  Socialnämnden

Samtliga insatser ska ha en genomförandeplan i verksamhets- 
systemet, 100 %

  Socialnämnden

En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann 
analys och planering inför nya entreprenadavtal

  Tekniska nämnden

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

  Utbildningsnämnden

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

  Utbildningsnämnden

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är upp- 
fyllt	både	ur	ett	�nansiellt	perspektiv	och	ett	verksamhetsmässigt	
perspektiv

  Utbildningsnämnden

Fotboll i Upplands-Brogymnasiet.

● målet uppfyllt     ● målet delvis uppfyllt     ● målet ej uppfyllt 
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Kommunstyrelsen
 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kom-
munfullmäktiges mål uppnås. 

Kommunstyrelsens budgetområden 
omfattar verksamheter under Kommun-
ledningskontoret och Samhällsbyggnads- 
kontoret. 

Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens netto- 
kostnader 117 058 142 748 107 903
Nämndens 
budgetavvikelse 54 702 15 078 3 848
-varav försäljning 
tomträtter 2 044 5 035 4 400
-varav jämförelse- 
störande exploaterings- 
intäkter 44 898 5 750 6 001
Antal månads- 
avlönade personer 210 187,6 96
-varav antal tillsvidare- 
anställda personer 167 153,6 82
-därav Kommun- 
ledningskontoret 146 133,6 66
-därav Samhälls- 
byggnadskontoret 21 20 16

 
Under 201��yttades 21 tjänster till Tekniska nämnden. 
Från 2016 ingår Arbetsmarknadsenheten och Vuxen- 
utbildningen i Kommunledningskontoret, vilket förklarar 
ökningen av årsarbetare mellan 2015 och 2016. 
 

Viktiga händelser under året 
Upplands-Bro är Kommunen som ger 
plats. Vi är en av landets mest expansiva 
kommuner. Det ställer krav på utveck-
ling och tillväxt av kommunens verk-
samheter, kommunal service, infrastruk-
tur, nya arbetstillfällen med mera. 
Kommunstyrelsens ansvar i detta är att 
ge leverans av hög kvalitet, strategisk 
och långsiktig planering, utveckling, 
kommunikation samt en fördjupad servi-
ce på alla områden.

Utvecklingen i regionen påverkar 
Upplands-Bro kommun som fortsätter 
att växa och vi ser en ökad efterfrågan 
på både bostäder och verksamhetslokaler. 
Intresset att bygga i kommunen är fort-

satt stort men det är en utmaning att 
kunna tillhandahålla kommunal mark 
baserat på efterfrågan. Angeläget är också 
att kunna planera för nya verksamhets-
områden för att möjliggöra utveckling 
för kommunens lokala företagare. 

Trygghet och säkerhet har fortsatt 
varit i fokus. Under året har nya tjänster 
som trygghetsvärdar inrättats. Förstärkta 
väktarinsatser och fördjupat samarbete 
med Fryshuset och polisen har varit  
prioriterade. Trygghetsinventering i Bro 
genomfördes i början av september och 
resulterade i ett antal åtgärds- och för-
bättringspunkter. En stor del av punkterna 
har åtgärdats eller är under åtgärdande. 
En medborgarvärd har anställts i kontakt- 
center. Polisen är sedan hösten samloka-
liserad med kontaktpunkt i kommunens 
kontaktcenter, där de omväxlande tar 
emot i Kungsängen och Bro under tis- 
dagar.

Demokrati och delaktighet har ge-
nomfört en demokratidag med närmare 
500 elever och en tillgänglighetsdag där 
anställda fått möjlighet att uppleva hur 
det är att vara funktionshindrad. Cirka 
1700 välkomstbrev skickades ut i våras 
till kommunens nyinflyttade och två 
medborgarskapsceremonier för nya 
svenska medborgare genomfördes under 
våren.I somras lanserade kommunen en 
ny hemsida som är mer tillgänglig än 
den förra p��era olika nivåer.

Inom ramen för Tillväxt och närings- 
liv har detaljplaner för ett större antal 
bostäder har antagits. Det tyska bolaget 
Zalando offentliggjorde beslutet att bygga 
ett 30 000 kvadratmeter stort central- 
lager i Brunna, som öppnar fullt ut våren 
2018 och planerar att sysselsätta närmare 
500 anställda

Inom Utbildning, sysselsättning och 
integration har kompetensutveckling av 
personalen vid vuxenutbildningen skett 
för att möta en  förändrad målgrupp med 
kortutbildade samt studerande med studie- 
hinder som t.ex ADHD, Aspergers samt 

läs- och skrivsvårigheter. 
Ett samarbetsavtal med Arbetsför- 
medlingen kring Extratjänster och  
Traineejobb resulterade i att 26  personer 
anställdes inom olika områden. Under 
året anställdes 13 personer i Åter i  
arbeteverksamheten som är en riktad 
verksamhet kopplad till socialtjänsten. 
451 ferieungdomar har arbetat inom 
kommunens egna verksamheter, fördelat 
på 48 olika arbetsplatser.

Inom området Hållbar utveckling är 
det värt att nämna att kommunen kom på 
andra plats i Naturvårdsverkets årliga 
enkät om friluftsliv i syfte att bland  
annat främja barn och ungas utevistelse i 
naturen. 

Kommunfullmäktiges beslut om att 
inrätta naturreservatet Lillsjön-Örnäs-
sjön vann laga kraft. 

Webbutbildning i miljöledning för 
alla anställda har lanserats och ska vara 
genomförd under året.

Omvärld och framtid
Kommunens läge och vår dragningskraft 
ger goda förutsättningar för en fortsatt 
stark tillväxt. Det betyder att vi behöver 
prioritera och utveckla vårt arbete med 
att planera för och bidra till en utveck-
ling som är socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar. Vi behöver också ett 
tillräckligt brett statistiskt underlag för 
att kunna genomföra träffsäkra analyser 
och prognoser. Vi måste tidigt planera 
för den framtida driften och underhållet 
av nya etableringar och verksamheter 
och ta fram nya detaljplaner utifrån en 
gemensam prioritering i kommunen. En 
fortsatt utmaning är att stötta nyanlända 
i deras etablering så att de blir inklude-
rade och delaktiga i samhället. Fram-
gången handlar om tillgång till språk, 
arbete, utbildning och kontakter.

NÄMNDERNAS VERKSAMHET

KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNSTYRELSEN

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Kommunledningskontoret 227 265 59 009 225 121 71 081 2 143,7 12 072 14 216 9 648

Samhällsbyggnadskontoret 19 553 14 330 27 027 60 245 -7 473,1 45 915 38 442 395

Försäljning tomträtter 552 2 273 552 4 316 0,1 2 044 2 044 5 035

Summa 247 370 75 612 252 700 135 642 -5 329,3 60 031 54 702 15 078

EKONOMI
Årets resultat

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott  
på 54,7 mnkr jämfört med budget.  
Försäljning av tomträtter genererar ett 
överskott på 2 mnkr. Kommunlednings-
kontoret redovisar ett överskott på  
14,2 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret 
verksamheter under Kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott på 38,4 mnkr.  
Då ingår exploateringsintäkter med  
44,9 mnkr.

FO
TO

: M
ostphotos

Av Kommunledningskontorets överskott 
står Vuxenutbildningen för 6,2 mnkr. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
mindre överskott på 0,6 mnkr I övrigt re-
dovisar staberna överskott, till största 
del beroende på vakanser som medför 
lägre personalkostnader när medarbetare 
slutat och rekryteringsprocesserna blivit 
utdragna innan nya har börjat.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar 
ett sammantaget ett överskott på 38,4 
mnkr. Överskottet beror på försäljning 
av kommunal mark i pågående exploate-
ringsprojekt samt överskott från försälj-
ning av tomträtter motsvarande 2,0 mkr.

Från och med augusti 2018 erbjuder Vuxenutbildningen en ny utbildning för dig som jobbat 
som undersköterska eller liknande under minst ett år. Utbildningen riktar sig till dig som är 
intresserad av personal- och ledarskapsfrågor.
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Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Första Steget inom sociala in-
vesteringsfonden har varit lyckosamt. 
Projektets resultat har behandlats i Kom-
munstyrelsen.

Första Steget-projektet i Upplands- 
Bro kommun är ett samverkansprojekt 
mellan socialkontoret, arbetsmarknads- 
enheten och vuxenutbildningen för att 
främja snabbare språkinlärning, integra-
tion på arbetsmarknaden och i samhället. 
Projektet finansieras av kommunens  
sociala investeringsfond, är i grunden 
2-årigt och avslutades i december 2017.

Projektet främjar ökad livskvalitet för 
individen och minskade kostnader för 
försörjningsstöd för kommunen. Genom 
en helhetssyn på nyttan för deltagaren, 
samhället och kommunen har vi skapa 
projektet som är ett resultat av det 
HEP-fokus (Helhetssyn, Engagemang  
och Professionalitet) som vi arbetar  
enligt i kommunen idag.

Projektet riktar sig till de SFI-stude-
rande som har försörjningsstöd eller står 
i riskzonen för detta och som inte har 
någon annan aktivitet än femton tim-
mars SFI-undervisning i veckan. Ett mål 

är att de studerande själva upplever att 
deras möjligheter att få ett arbete eller gå 
vidare till studier har ökat. De helt nyan-
lända individer som omfattas av arbets-
förmedlingens etableringsuppdrag ligger 
utanför detta projekt då dessa i regel har 
ett batteri av andra aktiviteter som de 
kan ta del av genom Arbetsförmedlingens 
försorg.

För SFI-verksamheten är det en ut- 
maning då många av de studerande har 
väldigt kort eller ingen tidigare utbild-
ningsbakgrund. Studerande med kort 
studiebakgrund tenderar att vara kvar på 
SFI betydligt längre än andra studerande. 
Enbart skolförlagd språkundervisning är 
inte heller tillräcklig för denna grupp för 
att klara sig i det svenska samhälls- och 
arbetslivet. Mer behövs.

God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens samlade överskott 
uppgår till 54,7 mnkr. Resultatet är  
7,8 mnkr när reavinst från försäljning  
av tomträtter och exploatering är exklu-
derade.

Kommunstyrelsen bedöms bidra till 
att kravet på god ekonomisk hushållning 
i kommunen uppfyllts ur ett �nansiellt 
perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms 
också uppnå god ekonomisk hushållning 
ur ett verksamhetsmässigt perspektiv 
mot bakgrund av att de mål som besluta-
des i budget 2017 i stort är uppfyllda.  
Av 28 mål är 24 uppfyllda och 4 delvis 
uppfyllda.

KOMMUNSTYRELSEN

Projekt Projekt 
start

Projekt  
slut

Budget hela 
projektet

Redovisat 
tom 2017

Prognos för 
projektet

Prognos- 
avvikelse

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto

Första Steget 15-05 17-12 6 339 5 269 5 269 1 070

Summa 6 339 5 269 5 269 1 070

Sociala investeringsfonden

Första Steget-projektet är ett samarbete mellan socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och vuxen-
utbildningen för att främja snabbare språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i samhället. 
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Bygg- och miljönämnden
 
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämndens verksamhet 
och beslut ska bidra till en god hälsa och 
välmående hos människor samt en god 
bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för 
kommunens myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen inom bygglovspröv-
ning, förhandsbesked och anmälan.

Vidare ansvarar Bygg- och miljö-
nämnden för kommunens myndighets- 
utövning inom ett �ertal andra lagstift-
ningar - miljöbalken, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen,  
alkohollagen, tobakslagen samt lagen 
(2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel i 
syfte att skydda människors hälsa och 
miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta  
förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och miljö- 
påverkan uppstår. Målet är att bidra till 
att de nationella och regionala miljö- och 
folkhälsomålen uppnås.

Samhällsbyggnadskontoret är det 
kontor som arbetar för Bygg- och miljö-
nämnden. Kontoret arbetar även för  
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. 
 
Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 1 904 2 755 3 557
Nämndens  
budgetavvikelse 3 219 4 197 3 445
Antal månads- 
avlönade personer 19 18 21
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 18 15 17

Under verksamhetsåret (2016/12 - 2017/12) har antalet 
tillsvidareanställda ökat från 15 till 18.
 

Viktiga händelser under året
Kommunen är i fortsatt stark tillväxt och 
mängden av ärenden är fortsatt hög inom 
nämndens ansvarsområden. 

För livsmedel och alkohol har en ny 
tillsynsplan för åren 2018-2020 antagits.

Bygglov för bostäder har beviljats för 
282 lägenheter på Ringvägen, ca 20 par-
hus i Jursta, ca 26 lägenheter på Härnevi 
skolväg samt ett äldreboende på Lillsjö 
badväg. 

Tidsbegränsade bygglov har beviljats 
för boenden för nyanlända i Brunna och 
Lindhagaberg, uppställningsplatser på 
Björknäs camping samt för Källskolans 
skolverksamhet i Ekhammar.

I övrigt har nämnden arbetat med  
ytterligare utbyggnad av logistikområdet 
i Örnäs och Viby och utbyggnad och ex-
ploatering av Brunna Handelsområde.

Under 2017 har ändringar i byggreg-
lerna tagits fram för att skärpa energi- 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Polisen��yttade in i kommunhuset (bild med Jörgen och Camilla).
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kraven. Året 2017 har också varit första 
helåret som bygglovsverksamheten har 
arbetat med kravet om handläggningstid 
på högst fyra veckor efter komplett an-
mälan enligt Plan- och byggförordningen.

Bygglovsverksamheten har under 
2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovs- 
alliansens inspektörsnätverk och kommer 
att se till att träffar hålls med andra  
kommuner under 2018 och framöver för 
att stärka samsynen gällande hand- 
läggning i Stockholms län.

En ny tjänst som arbetar med olovligt 
byggande och tillsyn har tillsatts för att 
kunna hantera dessa ärenden.Tillsynsan-
svaret enligt plan- och bygglagen ligger 
hos kommunens byggnadsnämnd enligt 
lag och dessa ärenden måste handläggas 
rättssäkert för att verksamheten ska klara 
detta lagkrav och fylla sin samhälls-
funktion.

Miljöavdelningen har under året sett 
en ökande ärendehantering dels beroende 
på det ökande antalet exploaterings- 
företag och dels beroende på det ökande 
antalet avstyckningar på landsbygden 
som båda medför krav på delaktighet i 
olika former.

Under året har också inkommit ett an-
tal ansökningar om tillstånd som t ex 
ändringar i tillstånd för verksamheten 
vid Arlanda, tillstånd enligt miljöbalken 
för tillfällig hamn och masshantering 
under 10 år vid Toresta grus- och bergtäkt.

En sammanställning av VA-invente-
ringar och uppdatering av information 
om VA på landsbygden har genomförts.

EON har projekterat kraftvärme- och 
biogasanläggning samt fjärrvärmeled-
ningar och har bytt ut äldre elledningar.

Verksamheten för Livsmedel, alko-
hol och tobak har löpt enligt plan. 

Under året har kontroller av ålders- 
kontroller (legitimation) på 16 försälj-
ningsställen (av 18) av tobak och en 
kvällskontroll av restauranger (serve-
ringstillstånd) genomförts. Avdelningen 

har också medverkat vid länsstyrelsens 
projekt för livsmedelsprovtagning vid 
skolor och caféer.

 Dessutom har en ny tillsynsplan för 
2018-2020 antagits. 

Omvärld och framtid
Bygglov
Bygglovsverksamheten följer ett antal 
utredningar som Boverket har fått som 
regeringsuppdrag. Det handlar bland  
annat om utökade möjligheter att bygga  
i de redan be�ntliga Attefallsreglerna 
och om det kan tas fram föreskrifter för 
nära-nollenergibyggnader. Man följer 
också utredningarna Loggbok för bygg-
projekt, digitaliseringsprojektet Får jag 
lov och utredningen kartläggning av 
byggskador. Bygglovsverksamheten har 
också inlett arbetet med att utreda frågan 
om utökad bygglovsbefrielse gällande 
installation av solceller på vägg och tak.

Miljö har arbetat med att underlätta 
kompetensförsörjning hos kommunerna 
genom att påbörja en översyn av avtals-
samverkan.

Befintliga åtgärdsprogram, förvalt-
ningsplaner och miljökvalitetsnormer för 
Sveriges vatten, som syftar till att nå de 
svenska miljökvalitetsmålen och  gäller 
för 2016-2021, innebär att det kommer 
att krävas stora insatser och förstärkta 
resurser för att klara de utmaningar som 
ligger framför oss. Åtgärdsbehovet är 
fortsatt stort på många områden och ex-
empel på detta är åtgärder för att få bukt 
med övergödningssituationen. Miljöav-
delningen behöver förbättra tillsynen av 
till exempel enskilda avlopp. 

För närvarande sker en utvärdering av 
EU-lagstiftningen om växtskyddsmedel 
och bekämpningsmedelsrester. Eventu- 
ella förändringar påverkar miljöavdel-
ningens tillsyn på hur brukare handskas 
med kemikalier uppströms innan det blir 
ett problem för vattentäkter och konsu-
menter.

Under 2017 har förändringar i miljö- 
prövningsförordningen lett till att taxan 
behöver ses över. Av miljötillsynsförord-
ningens 6 § framgår att hos tillsynsmyn-
digheten ska  det �nnas en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Be-
�ntlig utredning behöver uppdateras och 
SKL har påbörjat ett arbete med stöd till 
kommunerna.

Miljöavdelningen behöver höja kun-
skapen och förbättra tillsynen om bland 
annat industriutsläppsdirektivet och ani-
maliska biprodukter.

Livsmedel, alkohol och tobak
För närvarande pågår en statlig översyn 
av tillsynsverksamheten i syfte att kunna 
bilda kommunalförbund speciellt för 
kommuner med färre än tre anställda 
inom livsmedelskontrollen. Målet är att 
förändringar ska gälla från 1 januari 
2020. Översynen har samtidigt lett till 
att �er kommuner börjat samverka med 
delad (gemensam) tillsyn.
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Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Bygglov 7 471 7 000 7 233 8 396 238 1 396 1 634 3 108

Miljö- och hälsoskydd 6 177 1 929 5 058 2 635 1 119 706 1 825 1 379

Livsmedel, alkohol och tobak 1 523 1 120 1 626 982 -103 -138 -241 -290

Summa 15 171 10 049 13 917 12 013 1 254 1 964 3 218 4 197

Ekonomisk analys
Bygg- och miljönämnden visar samman-
taget ett överskott på 3 218 tkr i förhål-
lande till budget. Intäkterna är 1 964 tkr 
högre än budgeterat. Kostnaderna är  
1 254 tkr lägre än budgeterat.

Bygglovsverksamheten visar ett över-
skott på 1 634 tkr i förhållande till bud-
get. Resultatet beror på att en fortsatt 
ökande ärendemängd ger högre intäkter 
än budgeterat. Intäkterna är beroende av 
konjunkturen och visar ett överskott på  
1 396 tkr jämfört med budget. Kostna-
derna för bygglovsverksamheten utgörs i 
huvudsak av personalkostnader och 
ärendehanteringssystem. Personalstyrkan 
består i slutet av 2017 av 8 medarbetare.

Miljöverksamheten visar ett överskott 
på 1 825 tkr i förhållande till budget.  
Resultatet beror dels av högre intäkter än 
budgeterat (700 tkr) samt av en vakant 
tjänst (1100 tkr). Kostnaderna för miljö-
verksamheten utgörs i huvudsak av  
personalkostnader och ärendehante-
ringssystem. Personalstyrkan består i 
slutet av 2017 av 8 medarbetare.

Livsmedel, alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel visar ett underskott 
på -241 tkr i förhållande till budget. In-
täkterna visar ett underskott motsvarande 
-138 tkr. Underskottet beror främst på  
att höjningen av taxan för livsmedels- 
kontroll inte slår igenom på förväntat 
sätt gällande intäkter då antalet detalj- 
handlare och restauranger är färre än 
prognostiserat.

Lönekostnaderna är -103 tkr högre  
än budgeterat, vilket förklaras av den 
omorganisation som genomförts under 

2016. Personalstyrkan består i slutet av 
2017 av 2 medarbetare.

God ekonomisk hushållning
Sammantaget visar nämnden ett över-
skott på 3 218 tkr. Det visar att Bygg-och 
miljönämndens verksamhet har en god 

ekonomisk hushållning. Taxorna är före-
mål för kontinuerlig översyn inom 
nämndens verksamhet. Verksamheten 
som i huvudsak är myndighetsutövning 
följer gällande lagstiftning och verksam-
heten bedrivs rättssäkert och med god 
service.

EKONOMI
Årets resultat

Bro station
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Kultur- och fritidsnämnden
 
Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
människors fritid. Nämndens verksam-
het är strategiskt viktig när det gäller 
kommunens attraktionskraft och där- 
igenom också den ekonomiska tillväxten. 
Nämndens ansvarsområden påverkar ut-
vecklingen av människor och av samhället 
inom de �esta samhällsområdena och  
är inte begränsade till den så kallade 
kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, 
idrottsplatser, anläggningar för kultur- 
och fritidsverksamhet, motionsspår,  
ungdomens hus-verksamhet, förenings-
stöd/utveckling, bidragshantering och 
lokalbokning, bibliotek och kulturhus 
�nns inom nämndens ansvarsområde. 
Dessutom ingår allmänkulturell verk-
samhet så som konst, kultur- och fritids- 
aktiviteter i vård och omsorg, skapande 

skola, kulturmiljö, kulturskolan och  
offentliga arrangemang och från och med 
1 januari 2018 även kommunens tre fri-
tidsgårdar.

Verksamheten i siffror 

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 73 083 70 700 57 164
Nämndens  
budgetavvikelse 498 607 2 220
Antal månads- 
avlönade personer 65 60 58
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 58 55 54

 
Viktiga händelser under året
Satsningen på ungdomar genomsyrar 
verksamheterna utifrån de förutsättningar 
som råder gällande lokaler. Bland annat 
har en ungdomsproducent och en kultur-
assistent som arbetar med ungdomsin- 
�ytande i olika typer av events anställts. 
Arbetet med aktivitetsparken i Råby och 

idrottshall anpassad för bordtennis är i 
full gång. Byggnationen av ett nytt stall 
har slutförts och delar av det gamla stal-
let har rivits. Konsthallen är färdigställd 
och �era uppskattade utställningar har 
genomförts.

Nämnden har investerat 22 miljoner 
kronor i ett nytt stall, där Upplands-Bro 
Ryttarförening bedriver ridskoleverksam-
het. Dessutom har Stockholms idrottsför-
bund bidragit med 1,5 miljoner kronor till 
en ny ridbana med nya rid- och körplaner. 
Stallet invigdes i augusti 2017. 

Projektet med att bygga en sporthall 
anpassad för bordtennis med en��exibilitet 
som gör den möjlig att användas även för 
andra verksamheter har pågått under året. 

Upplands-Brofestivalen satte nytt  
publikrekord och ”Liten Gala för Världens 
Barn” slog rekord med över 25 000 in-
samlade kronor.

Ridläraren Elisabet Zillén, med hästen Westie, i det nya stallet i Bro, som invigdes den 27 augusti.
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EKONOMI
Årets resultat

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Ledning Kultur och fritid 2 918 0 3 344 0 -426 0 -426 254

Fritidsenheten 42 343 4 122 42 463 4 319 -120 197 78 -56

Kulturenheten 24 238 687 24 752 1 734 -514 1 047 533 425

Kulturskoleenheten 10 971 2 080 10 761 2 183 210 103 313 -16

Summa 80 470 6 889 81 320 8 236 -850 1 347 498 607

Ekonomisk analys
Ledning Kultur- och fritid Underskottet 
om 426 tkr beror på att rivningen av stallet 
togs på driften då kontoret som helhet 
visar ett positivt resultat.

Fritidsenheten Överskottet om 78 tkr 
beror främst på att intäkterna överskred 
budget, men också då enheten �ck fel- 
aktiga vattenfakturor och indikationer på 

att de skulle överskrida budget. Fritidsen- 
heten har avstått från vissa renoveringar 
på fastigheter då budgeten varit snäv.

Kulturenheten - överskottet om 533 tkr 
avser främst lägre lönekostnader, lokal-
hyror samt elkostnader.

Kulturskoleenheten Överskottet om 314 
tkr avser främst lägre verksamhetskost-
nader inom ungdomsverksamheten.

God ekonomisk hushållning
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att 
nämndens verksamhet visar på en god 
ekonomisk hushållning. Synen inom 
kontoret präglas av ekonomiskt ansvar 
och samtidigt av en kultur som tillåter 
nya idéer och inte hindras av ett snävt 
synsätt på möjlighet til��nansiering.

En av årets större satsningar har varit 
kommunkoreografen Ingrid Olterman - 
ett samarbete med länskulturfunktionen 
Dans i stan. Ett stort antal arrangemang 
för och tillsammans med barn och vuxna 
genomfördes på skolor, äldreboenden 
och i våra kulturlokaler.

Kulturenheten och Kulturskoleenheten 
har haft ett gott samarbete kring verksam-
het med och för ungdomar. 

Parkteatern har tidigare bara kunnat 
spela föreställningar i Stockholms stad. 
Den regeln är nu ändrad och därför kunde 
Upplands-Bro kommun under försom-
maren erbjuda två Parkteaterföreställ-
ningar på Gröna udden. 

Dessutom har en kulturmiljöutställ-
ning, utomhusbio och Lego-event genom-
förts under sommaren. Clowner och 
fysisk komedi har funnits på torgen, 
samlingsutställning fanns i konsthallen 
under Konstrundan och årets Upp-
lands-Brokonstnär. 

Omvärld och framtid
I en starkt växande kommun ökar kraven 
på ett expanderande och välfungerande 
kultur- och fritidsutbud. Kommunen har 
stora förutsättningar att bli ett attraktivt 
alternativ till andra kommuner inom 
Storstockholm då det redan �nns bra 
förutsättningar för idrott och friluftsliv 
samt intressanta kulturhistoriska miljöer. 
Det är därför väsentligt att fortsätta  
planera för kultur- och fritidsverksamhet 
och anläggningar så att planering och ge-
nomförande ligger i fas med kommunens 
expansion och invånarnas förväntningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksam-
heter arbetar fortsatt med samverkan, att 
utveckla sina arbetsmetoder, sina olika an-
läggningar/mötesplatser och stärker kul-
turskoleenhetens infrastruktur för ungas 
eget skapande. Dialog med föreningslivet 
och kommuninvånare är av stor betydelse 
för att skapa ett välfungerande och kvali-
tativt kultur- och fritidsutbud.

På senare år har nämndens anläggningar 
ökat i antal och tekniken och den digita-
la utvecklingen har blivit mer avancerad. 
Ett ökat antal inbrott och skadegörelser 
under 2017 innebär ökade kostnader för 
återställande, vilket innebär att under-
hållet har blivit lidande. Kontoret har för 
närvarande inte någon organisation för 
den typ av fastighetsförvaltning som 
detta innebär.

Nya miljökrav kan komma att inne- 
bära högre kostnader vid renovering och 
nyetablering av konstgräs.

Då kontoret från januari 2018 även 
ansvarar för fritidsgårdarnas verksamhet 
kommer ungdomsarbetet och ungdoms-
in�ytandet förstärkas ytterligare.
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Socialnämnden 
 
Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för omsorg av 
äldre samt personer med funktionsned-
sättning samt att barn och familjer får 
det stöd och den hjälp som regleras i den 
samlade lagstiftningen. Nämnden ansva-
rar även för ekonomiskt bistånd, insatser 
för personer med missbruksproblematik, 
boendestöd och sysselsättning till perso-
ner med psykisk funktionsnedsättning 
samt kommunen��yktingmottagande.

Inom äldreomsorgens särskilda bo- 
enden och inom gruppboenden och  
serviceboenden ansvarar nämnden för 
hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till 
sjuksköterskenivå.

Socialkontorets tre myndighetsenhe-
ter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, 

Golden retrievern Nellie har ett arbete. Ett viktigt arbete. Hon är besökshund och sprider 
glädje och får människor att må bättre när hon besöker olika verksamheter i kommunen.

Verksamhet i siffror  

  2017 2016 2015

Nämndens nettokostnader 359 640 320 075 333 889
Nämndens budgetavvikelse -5 199 1 694 -4 309
Ekonomiskt bistånd nettokostnader 21 648 25 620 24 620
Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse -1 028 5 568 2 008
Antal månadsavlönade personer 427 426 414
-varav antal tillsvidareanställda personer 403 395 385
Antal vårddygn missbruk 1 284 1 818 3 787
Antal vårddygn barn och unga 36 438 40 184 23 383
Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd 1,61 % 1,54 % 1,84 %

LVM och LSS. Utföraravdelningen be-
driver verksamhet så som hemtjänst, äldre- 
boenden, boenden enligt LSS, personlig 
assistans, stöd för barn och unga, öppen-
vård för personer med missbruk samt 
socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för 

kvalitet - och verksamhetsstöd ansvarar 
för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och 
hanterar bland annat övergripande admi-
nistration samt samordning av nämndens 
budget.
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Viktiga händelser under året
Kvistaberg används nu som dagverksam-
het för äldre med demens och arbetet 
med förebyggande grupper pågår i både 
Kungsängen och Bro. Implementering av 
nytt planeringssystem inom utförarverk-
samheterna pågår fortfarande. Under 
året har det pågått ett aktivt arbete med 
Socialnämndens strategi för brukarmed-
verkan i syfte att ta tillvara brukarnas 
kunskaper genom exempelvis olika fokus- 
grupper. 

Arbetet med att införa Lagen om val-
frihet, LOV, för vård- och omsorgsboende 
har fortgått under året och publiceras i 
januari 2018.

Ombyggnationen på Norrgårdens 
vård- och omsorgsboende färdigställdes 
2017 och platserna står in�yttningsklara 
i januari 2018, vilket blev senare än be-
räknat. Byggnationen av en ny grupp- 
bostad för individer inom LSS på Park-
vägen pågår, beräknad in�ytt är i mars 
2018. 17 lägenheter för nyanlända byggdes 
i Brunna under året med in�yttning i  
december 2017.

Barn- och ungdomsenheten har arbetat 
för att öka andelen ensamkommande 
f lyktingbarn som är placerade inom 
kommunen samt minska andelen place-
rade inom konsulentstödda verksam- 
heter. Ett stort antal ensamkommande 
barn har under senare delen av året fått 
avslag på sin asylansökan av Migrations-
verket och antalet ärenden har därför 
minskat. Endast ett barn har anvisats 
kommunen under året.

Under året har man fortsatt sträva mot 
att arbeta enligt Signs of safety. Dess- 
utom har det arbetats med att fördjupa 
utrednings- och uppföljningsmetodiken 
enligt det reviderade Barns behov i cen-
trum, BBiC. Arbetet med att öka barns 
delaktighet, bland annat genom att an-
vända häftet Min Utredning har också 
fortgått. Häftet har lanserats under året 
genom �era föreläsningar och det har 
mött stort intresse nationellt. Ett samar-
bete har inletts med FoU. 

Under året har arbetet med att göra det 
möjligt att ansöka om försörjningsstöd 
digitalt påbörjats.

I april 2017 genomfördes en utbild-
ningsdag kring våld i nära relationer till-
sammans med andra nordvästkommuner. 
Genom att enheten har en medarbetare 
som fokuserar på dessa frågor �nns ett 
gott stöd och omhändertagande av ut- 
satta personer, såväl i akuta som längre 
situationer.

Biståndsenheten för äldreomsorg och 
funktionshinder har genomfört en ut-
bildning för Samordnad Individuell Plan 
(SIP), i samverkan med landstinget.  
Enheten har deltagit i de SIP-möten som 
varit aktuella under perioden. 

Ungdomsmottagningen har anställt en 
barnmorska på ytterligare 50 % och  
kuratortjänsten har utökats till 100 %. 
Detta har medfört förbättrade öppettider 
och mer utåtriktad verksamhet, liksom 
en kraftig ökning av antalet besök under 
hösten av både tjejer och killar.

Inom socialpsykiatrin har all personal 
gått utbildning i Ett Självständigt 
Liv(ESL). Utvecklingsarbetet fortsätter 
under 2018 för att öka brukarnas del- 
tagande i arbetsmarknadsåtgärder, öppna 
aktiviteter och andra sammanhang i 
kommunen.

Ett betydande arbete har lagts ned på 
metodik, bemötande och aktiviteter vid 

Dagverksamheten på Kvistaberg.
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boendena Norrgården och Allégården. 
Enhetens arbete med måltidsmiljön en-
ligt Äldrecentrums manual för ”Den 
goda måltiden” samt ”Traditioner” och 
kontinuerliga aktiviteter har varit medar-
betarnas fokus alltefter brukarnas indi-
viduella behov.

Kommunens demensarbete uppmärk-
sammades nationellt på olika sätt under 
2017. Årets höjdpunkt var ministerbesök 
från Sveriges äldreminister Åsa Regnér 
som tog emot Sveriges strategi för  
demenssjukdom från Socialstyrelsen.

Nytt för året är kampanjen demens-
vän, där enheten erbjuder en utbildning 
om demens i enlighet med Upplands- 
Bros vision ”kommunen som ger plats”.  
I dagsläget har 170 demensvänner ut- 
bildats. Nytt är också att verksamheten 
har tillgång till en terapihund som har 
utbildats tillsammans med sin förare på 
Svenska Terapihundskolan.

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Myndighetsenheterna 273 059 77 274 256 755 59 272 16 304 -18 002 -1 698 -14 476

Utföraravdelning 232 596 93 410 242 548 100 118 -9 953 6 708 -3 245 -5 427

Kvalitets- och verksamhetsstöd 88 681 69 211 65 960 46 233 22 721 -22 978 -256 21 598

Summa 594 336 239 895 565 263 205 623 29 072 -34 272 -5 199 1 695

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Ekonomiskt bistånd 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

Summa 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

EKONOMI
Årets resultat

Omvärld och framtid
Svårigheter att rekrytera och behålla 
personal inom myndighetsenheterna 
samt sjuksköterskor och rehabiliterings-
personal inom hälso- och sjukvårdsenhe-
ten kvarstår.

Förändringar i ersättningsnivåer och 
lagstiftning gällande ensamkommande 
�yktingbarn kan komma att kräva snabba 
och oförutsägbara omställningar både 
gällande beslut i myndighetsutövningen 
och i utförande av beviljade insatser. Det 
har inneburit svårigheter att planera på 
längre sikt.

Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård träder i 
kraft den 1 januari 2018. En regional 
överenskommelse finns för en över-
gångsperiod, dock längst till och med den 
31 december 2019. Fokus är samverkan 
mellan landsting och kommun vid ut-
skrivning från slutenvården. Upplands- 

Bro kommun möter upp detta genom att 
arbeta med Trygg/förstärkt hemgång.

LOV införs även inom vård- och om-
sorgsboende.

All verksamhet samt verksamhets- 
system behöver anpassas efter den  
nya dataskyddsförordningen GDPR som 
träder i kraft den 25 maj 2018.

Låg uppräkning av assistansersätt-
ningen och höga lönekostnader ger  
en ansträngd ekonomi inom personlig 
assistans, vilket ställer krav på en effek-
tiv administration med fungerande  
bemanning.

Följande områden ser socialkontoret 
som utvecklingsområden i framtiden; 
ökande samsjuklighet hos brukarna, digi- 
talisering inom samtliga verksamhets-
områden, nya insatser såsom spelmiss-
bruk, nya lagar och direktiv inom social-
tjänstlagen samt öppenvårdsinsatser och 
samarbetsformer inom ungdomsområdet.
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Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett underskott på 
5,2 mnkr vilket motsvarar 1,0 % av budget. 
Ekonomiskt bistånd visar ett underskott 
på 1,0 mnkr, motsvarande 5,0 %.

Den negativa avvikelsen beror före-
trädesvis på ökade kostnader för perso-
ner som erbjuds åtgärder genom arbets-
marknadsenheten. Antalet hushåll som 
uppbär försörjningsstöd har minskat,��er 
personer kommer ut i egen försörjning. 
Arbetet med förändrade rutiner inom 
enheten samt samarbete med arbets-
marknadsenheten pågår kontinuerligt.

 Myndighetsenheterna visar ett un-
derskott på 1,7 mnkr.

Övergripande administration avviker 
positivt med 0,5 mnkr beroende på 
minskade personalkostnader.

Vuxenenheten visar ett överskott på 0,6 
mnkr. Antalet externa placeringar av 
vuxna har varit låg och visar en positiv 
avvikelse med 1,7 mnkr. Nyttjande av 
kommunens egen öppenvård har resulterat 
i att behandling kan utföras i ökad omfatt-
ning på hemmaplan. Konsultkostnader 
medför en negativ avvikelse med 1,1 mnkr.

Barn- och ungdomsenheten visar ett 
överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror 
på minskat antal placeringar, fyra platser 
2,2 mnkr.

Biståndsenheten - äldre och funktions-
hinder
Äldreomsorgen avviker negativt med  
7,7 mnkr på grund av antalet dygn på  
externa korttidsplaceringar samt höga 
volymer inom hemtjänst LOV. Avvikel-
sen avseende korttidsplaceringar beror 
till en del på försenad start av sex nya 
äldreboendeplatser på Norrgården. 

Biståndsenheten - Omsorg för perso-
ner med funktionshinder samt SoL  
under 65 visar en positiv avvikelse med 
1,5 mnkr. Detta beror på att planerade 
placeringar av barnboenden skedde  

senare under året, hemtagningar inom 
vuxenboende LSS, minskade kostnader 
för extern daglig verksamhet samt ett 
minskat antal timmar inom boendestöd. 
Hemtagningar för boenden inom social-
psykiatrin har ej kunnat ske under året 
och avviker därmed negativt.

 
Utföraravdelningen visar ett negativt 
resultat på 3,2 mnkr. 
Övergripande administration avviker 
positivt med 0,6 mnkr och beror på 
minskade konsultkostnader.

Hemtjänst LOV, serviceboenden samt 
hemtjänst natt visar ett negativt resultat 
på 3,8 mnkr som orsakas av för höga 
personalkostnader till följd av minskade 
volymer. Ett aktivt omställningsarbete 
pågår i verksamheterna.

Äldreboenden, hälso- och sjukvårds- 
insatser, dagverksamheten samt tekniska 
hjälpmedel avviker negativt med 0,7 mnkr 
beroende på höga personalkostnader på 
Norrgården och Kungsgården.

Förebyggande enheten visar ett över-
skott på 0,2 mnkr.

Personlig assistans visar ett under-

skott på 1,0 mnkr. Kostnaden för att  
bedriva personlig assistans överstiger  
ersättningen från Försäkringskassan. 
Uppräkningen av schablonbeloppet för 
2017 uppgick till cirka 1%. Prognosen 
kan snabbt ändras utifrån förändringar i 
brukares beslut eller om antalet brukare 
förändras.

Gruppbostäderna visar ett överskott 
på 1,0 mnkr på grund av effektiv plane-
ring av personalbemanning.

Stöd och behandling avviker positivt 
med 0,5 mnkr och beror på vakanser 
samt ett utökat antal besök på ungdoms-
mottagningen.

 
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett 
negativt resultat på 0,4 mnkr. 

Administrationen avviker positivt 
med 2,6 mnkr. Integration avviker nega-
tivt med 3,0 mnkr. Intäkterna för ensam-
kommande barn förändrades från och 
med 170701. Kostnaden för integration, 
ensamkommande barn, avviker negativt 
med 3,2 mnkr orsakade av höga kostna-
der i förhållande till den förändrade er-
sättningen från Migrationsverket.

Stående ovationer och applåder som aldrig ville tystna. Mattias och Mr Positive 
kan vara väldigt nöjda med sitt framträdande i FunkisMello i april.
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Tekniska nämnden 
 
Ansvarsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga 
och förvalta vatten- och avloppsnät samt 
kommunala gator och vägar, tra�kan-
läggningar, torg, skötsel av grönområden, 
bostadsnära skog inom detaljplan samt 
kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en tra�k-
nämnd och fullgör kommunens uppgifter 
inom vatten- och avloppslagstiftning 
samt fastighetsrenhållning.

Dessutom ansvarar nämnden för 
kommunens stomnät i höjd och plan,  
primär- och grundkartor, GIS-verksam-
het och kommunens byggnads- och 
adressregister. Nämnden ansvarar också 
för ärenden om �yttning av fordon och 
omhändertagande av fordonsvrak samt 
ärenden enligt lagen om bostadsan- 
passningsbidrag. Tekniska nämnden  
ansvarar också för kommunens frågor 
om namnsättning av till exempel vägar, 
parker, byggnader och anläggningar.

Samhällsbyggnadskontoret är den 
förvaltning som arbetar för Tekniska 
nämnden. Kontoret arbetar även för 
Bygg- och miljönämnden och Kommun-
styrelsen.

Verksamheten i siffror  

 2017 2016 2015

Nämndens 
nettokostnader 47 855 40 920 40 639
Nämndens  
budgetavvikelse 1 040 1 505 -2 599
Antal månads- 
avlönade personer 43 33 27
-varav antal tillsvidare- 
  anställda personer 43 32 25

 
Viktiga händelser under året 
Tekniska nämnden har fokuserat på en 
välskött och trygg utemiljö i kommunen. 
Kretsloppscentralerna har tagits över i 
egen regi och inpasseringssystem med 
bommar har införts. Nya avfallsföre-
skrifter, ny avfallsplan och VA-plan bör-
jar gälla under 2018. 

Upphandling av ny driftentreprenör inom 
gata/park-skötsel är genomförd. Införan-
det av parkeringsavgifter i centrala 
Kungsängen samt en förenklad med- 
borgardialog avseende åtgärder kring 
Tibble torg har genomförts. Nytt 
KFF-avtal har slutits med Lantmäteriet.

Under verksamhetsåret 2017 har de 
tekniska verksamheterna fortsatt präg-
lats av kommunens tillväxt. Vi genomför 
skötsel av befintlig infrastruktur och  
offentliga platser, och driver utveckling av 
teknisk infrastruktur, allmänna ytor och 
parker. Vi bidrar också i stadsbyggnads-
processen med att ta fram grundkarta, 
nybyggnadskarta, göra utstakningar och 
andra delar som är grundförutsättningar 
för byggandet i kommunen.

För att kommunen ska växa på ett 
hållbart sätt måste vi också bidra med 
specialistkompetens i samhällsplanering 
och markfrågor. Om den tekniska kom-
petensen inte��nns med redan i det tidiga 

planeringsskedet, kommer det leda till 
kostnader och problem längre fram.
Utifrån medborgardialogen som startat 
under hösten 2016 fortsätter omvand-
lingen av Torget i Kungsängens centrum 
för ytan mellan Kulturhuset och Gamla 
landsvägen.

En ny felanmälningsapp är framtagen 
där kommuninvånare enkelt kan felan-
mäla allt som rör gator, park och tra�k.

Ett första trygghetsprogram är fram-
taget för delar av centrala Bro utifrån 
den trygghetsvandring som vi deltog i 
under hösten 2017. Samtliga åtgärder 
som framkom under vandringen har vi 
åtgärdat. Arbetet kommer att fortsätta i 
�era områden i kommunen.

Vi har anlagt nya gångvägar mot 
strandpromenaden och vid Stationsbacken 
i Kungsängen.

Vi har bland annat bytt 950 belys-
ningspunkter till LED. Vi har sett över 

Den 16 oktober tog kommunen över driften  
av kretsloppscentralerna i Brunna och Skällsta. 
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belysning i gångtunnlar och håller på att 
arbeta fram ett förslag på hur vi kan be-
lysa gångtunnlarna bättre, trevligare och 
tryggare.

Under 2017 har vi fokuserat på att 
göra underhållsåtgärder på framförallt 
gång- och cykelvägar. Vi har även gjort 
en del beläggningsarbeten på fordonstra-
�knätet, framförallt på större vägar som 
var i stort behov av underhåll.

Vi har inlett ett samarbete med Frys-
huset samt elever från Broskolan för att 
dom ska känna sig delaktiga i framta-
gandet av ny utformning och belysning 
av gångtunnlar.

Vi har anlagt nya planteringsytor med 
lökar, blommor (perenner), buskar och 
träd vid Bro centrum, Kungsängens sta-
tion, Tibble torg och Lillsjöskolan.

Omvärld och framtid 
Kommunen växer snabbt och den tekniska 
avdelningen behöver också växa för att 
klara utökade åtaganden. Flera stora ex-
ploateringsområden beräknas påbörjas 
under 2018 - 2019 där vatten, avlopp och 
gator kommer att byggas i kommunens 
egen regi. Den tekniska avdelningen be-
höver därför fortsätta växa inom alla 
verksamheter, främst inom vatten- och 
avloppsenheten samt gata/park/tra�k/. 
Den ökade mängden ytor som ska tas över 
efter slutbesiktning kommer påverka 
driftbudgeten under de kommande åren.

Fortsatta framtida investeringar ge-
nom digitalisering av tjänster, arbets- 
orderhantering och arbetsplanering och 
utveckling av kommunens geogra�ska 
databaser och dokumenthantering kom-

mer att leda till en effektivisering av ar-
betsprocesser och en förbättrad kvalitet i 
och tillgänglighet till data.

Trygghetsskapande åtgärder
Vi arbetar fram ett trygghetsprogram för 
att få en planerad upprustning samt fort-
sätter våra trygghetssatsningar inom tex 
komplettering av belysning, tillgänglig-
hets-, trygghets- och säkerhetshöjande 
åtgärder på allmänna platser och vägar.

Kommunens läge i en stark tillväxtre-
gion och med höga krav på service och 
effektiv handläggning bygger på att det 
�nns tillräcklig bemanning. En service-
inriktad och rättssäker handläggning 
förutsätter resurser i fas med kommu-
nens tillväxt. Vi deltar aktivt i kommu-
nens personalstrategiska arbete.
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Ekonomisk analys
Tekniska nämnden visar sammantaget 
ett överskott på 1 040 tkr. Intäkterna  
är 1 505 tkr lägre än budgeterat. Kost- 
naderna är 2 546 tkr lägre än budgeterat.

Gator, vägar och parkering visar ett 
underskott på 110 tkr i förhållande till 
budget. Intäkter från parkeringsautoma-
terna i Kungsängen har blivit lägre än 
beräknat vilket till största delen beror på 
att parkeringsautomaterna var på plats 
först från 2 maj och SL-accesslösningen 
ännu senare under sommaren.

Vinterväghållningen visar ett under-
skott på 484 tkr i förhållande till budget. 
Detta beror mycket på tillkommande 
ytor samt höga kostnader på grund av 
väderlek under februari till april 2017.

Parkverksamheten visar ett överskott 
på 1 180 tkr i förhållande till budget. Vi 
har reglerbara mängder i avtalet med vår 
huvudentreprenör som sannolikt kom-
mer höjas till avtalet 2018. Vi har också 

fått utökade driftytor exempelvis i Ki-
lenkrysset (ca 150 träd), nya planterings-
ytor, Tibble torg, utökning av slåtter 
samt nya gräsytor som kommer 2018. 
Största anledningen till att parkverksam-
heten har ett överskott för 2017 är att 
Blomsterprogrammet har lyfts ut ur drift- 
entreprenaden. Det har satsats på perenna 
planteringar och hållbar utveckling av 
allmänna ytor istället i form av inves- 
teringar.

Bostadsanpassningsbidrag, verksam-
heten visar ett överskott i år på 780 tkr. 
Prognosen var att verksamheten förvän-
tades få ett överskott då inga större kost-
nadskrävande ärenden anmäldes.

Övrig allmän platsmark visade ett över-
skott på 147 tkr plus genom avgifter för 
upplåtelse av allmän platsmark, torgytor 
med mera.

GIS visar ett underskott på 599 tkr i för-
hållande till budget. Satsningen på att 
implementera GIS i alla kommunens 

verksamheter krävde dels förstärkning i 
form av rekrytering av ytterligare en 
GIS-ingenjör samt konsultstöd.

Mät visar ett överskott på 126 tkr i för-
hållande till budget. Detta på grund av 
lägre personalomkostnader.

Affärsverksamheterna avfall och vatten- 
och avlopp har budget i balans och redo-
visar ett nollresultat.

 God ekonomisk hushållning
Sammantaget visar nämnden ett över-
skott på 1 040 tkr. Det visar att Tekniska 
nämndens verksamhet har en god ekono-
misk hushållning. Taxorna är föremål 
för kontinuerlig översyn inom nämndens 
verksamhet. Verksamheten följer gällan-
de lagstiftning och verksamheten be-
drivs rättssäkert och med god service.
 

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Avfall 25 500 25 500 24 689 24 689 811 -811 0 0

Vatten och avlopp 49 265 49 265 48 343 48 343 922 -922 0 4 523

Avfall och VA

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Gator, vägar och parkering 31 746 4 974 30 223 3 342 1 523 -1 632 -110 909

Vinterväghållning 5 814 6 297 -484 0 -484 -678

Parkverksamhet 8 910 7 744 14 1 166 14 1 180 859

Bostadsanpassningsbidrag 3 527 2 747 780 0 780 -112

Övrig allmän platsmark 220 280 224 431 -4 151 147 70

GIS 1 457 2 056 -599 0 -599 182

Mät 3 927 1 450 3 763 1 412 164 -38 126 275

Summa 55 601 6 704 53 054 5 199 2 546 -1 505 1 040 1 505

EKONOMI
Årets resultat
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämnden
 
Ansvarsområde  
Under 2017 ansvarade Utbildningsnämn-
den för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obe-
kväm arbetstid, förskoleklass, grundsko-
la, grundsärskola, fritidsgårdar, gymna-
sieskola, gymnasiesärskola samt för 
kostverksamhet. All pedagogisk omsorg 
är sedan 2013 i enskild regi.

Verksamheterna är till övervägande 
delen obligatoriska och för dessa gäller 
nationella styrdokument som läroplaner 
och kursplaner, samt bestämmelser i 
skollag, skolförordningar och allmänna 
råd. Ej obligatoriska verksamheter är 
omsorg på obekväm arbetstid, öppen 
förskola och fritidsgårdar.

  

  2017 2016 2015

Barn i pedagogisk omsorg 48 41 50
Familjer som besöker öppna förskolan 78 77 75
Upplands-Brobarn i förskolor 1 772 1 679 1 599
Upplands-Broelever I grundskolor 6-15 år 3 665 3 537 3 404
Upplands-Brobarn i fritidshem 1 489 1 429 1 360
Upplands-Broelever i gymnasieskolor 951 927 927
Elever på UBG från andra kommuner 440 420 422

Verksamhet i siffror  

  2017 2016 2015

Nämndens nettokostnader 714 074 669 637 629 238
Nämndens budgetavvikelse -10 867 -6 913 1 057
Antal månadsavlönade personer 1 062 993 919
Varav antal tillsvidareanställda personer 892 849 786

 

Biblioteket på Upplands-Brogymnasiet.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Viktiga händelser under året
Hösten 2017 startade Barn- och fritids-
programmet på Upplands-Brogymnasiet.

Ny organisation av grundskolorna i 
Bro innebär att från hösten 2017 är Finn-
staskolan en F-6-skola och Broskolan en 
7-9-skola.

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
(s.k. nattis), bedrivs sedan 1 mars på för-
skolan Ekhammar som öppnade i januari 
2017. Hagnässkolan invigdes hösten 2017 
efter omfattande ombyggnad och reno-
vering. Resultaten i grundskolans åk 9 
fortsatte att förbättras.

Finnstaskolan har då fått tillfälliga 
paviljonger för att kunna ta emot �er 
elever samt att lösa den trånga mat- 
salssituationen som nu funnits i Finnsta-
salen och Ekhammarskolan �ck ht 2017 
paviljonger till ett utökat mellanstadie.

Under våren 2016 gjordes en upp-
handling av en ny lärportal för alla verk-
samhetsområden (förskola, grund-, 
grundsär- och gymnasieskola samt vuxen- 
utbildningen). En implementering av det 
nya systemet gjordes under hösten 2016 
och fortsatte under våren 2017. Den nya 

lärportalen Vklass har inneburit att 
kommunikationen mellan lärare och 
elever förbättrats och den administrativa 
bördan för skolans och förskolans perso-
nal har förenklats och minskat. 

En fortsatt satsning har skett på att 
förbättra förutsättningen för att öka an-
vändningen av IKT-verktyg (informa-
tions- och kommunikationsteknik) i för-
skolor och skolor. Ett Ipad-projekt 
tillsammans med IT-staben och Zetup 
har lett till att �er enheter får bättre för-
utsättning för detta. 

Omvärld och framtid
Växande barnkullar
Antalet barn och elever fortsätter öka i 
förskolorna och skolorna i Upplands- 
Bro. Detta beror på att kommunen ex-
panderar och att befolkningsmängden 
ökar. Det ställer i sin tur krav på att 
kommunens skolor måste anpassa sin 
verksamhet på olika sätt. Be�ntliga skol-
byggnader måste anpassas och moderni-
seras till ett ökat elevantal och nybygg-
nationer måste planeras.

Löner
Under 2017 gjordes ingen särskild sats-
ning på löner inom Utbildningsnämndens 
verksamheter. Trots det ökar lönerna  
genom att nyanställda erbjuds mark-
nadsmässiga löner, samt statsbidrag i 
form av regeringens satsning Lärarlöne-
lyftet. Lönefrågan kommer även under 
kommande år vara en av de viktigaste 
för Utbildningsnämnden att hantera.

Förskoleklassen blir obligatorisk
Till höstterminen 2018 blir förskoleklas-
sen obligatorisk. Det innebär att f ler 
elever kommer att gå i förskoleklass. Om 
det kommer ställa nya krav på verksam-
heten är ännu för tidigt att säga. Reger-
ing och riksdag kommer under våren 
eventuellt fatta beslut om sådana föränd-
ringar.

Lovskola
Från och med 2018 blir kommunen skyl-
dig att anordna lovskola för elever som 
inte uppnått godkända betyg.

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris 
där den totala prissumman är 30 000 kronor. I år delades 
priset mellan läraren Sandra Krantz som är speciallärare 
på Lillsjöskolan och Västra Bro förskolor. Prispengarna ska 
användas till utveckling av verksamheten.
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Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett under-
skott med -10 867 tkr, vilket är 3 miljoner 
bättre än i vårprognosen och i nivå med 
höstprognosen. Underskottet motsvarar 
1,5 % av nämndens totala budget.

Pedagogisk verksamhet 
Verksamheten består av barnomsorg på 
OB-tid och ersättning för barn hos dag-
barnvårdare. Resultatet för OB-verksam-
heten blev ett underskott med -1 500 tkr. 
Översyn av verksamheten pågår och en 
utvärdering ska göras efter det första 
verksamhetsåret.

Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna 
blev i stort sett enligt budget. Kommu-
nens förskolor redovisar ett underskott 
med ca -9 000 tkr p.g.a. högre personal-
kostnader än vad budget medgav.

Grundskola/Grundsärskola
Antalet elever blev i stort sett som bud-
geterat. Kostnader för elever med extra 
behov av särskilt stöd och grundsärskola 
hölls inom budget. Underskottet beror på 
att kommunens grundskolor sammantaget 
redovisar underskott.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i 
gymnasieutbildningar blev ca 1 500 tkr 
lägre än budgeterat. Kostnaden för gym-

nasiesärskolan blev 1 800 tkr lägre än 
budgeterat.

Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor 
�nansierar gemensamma funktioner via 
barn- och elevpengen; Detta omfattar 

Resursteamet, Kostenheten, Modersmåls- 
enheten, verksamhetsledning, adminis-
tration och avskrivningar. Sammantaget 
redovisar dessa stödverksamheter över-
skott då kostnaderna blev lägre än bud-
geterat.

Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Pedagogisk omsorg 6 878 1 869 8 257 1 940 -1 379 71 -1 308 -293

Förskola/Öppen förskola 392 413 199 978 410 162 208 975 -17 749 8 997 -8 752 -6 894

Fritidsgårdar 10 741 5 647 11 293 5 710 -552 63 -489 -715

Grundskola/Fritidshem/ Särskola 697 194 310 964 720 818 328 514 -23 624 17 550 -6 074 -4 394

Gymnasieskola/Särskola 269 480 149 885 267 787 151 486 1 693 1 601 3 294 3 292

Gemensam Verksamhet 62 662 58 273 63 218 61 292 -556 3 018 2 462 2 091

Summa 1 439 368 726 616 1 481 535 757 917 -42 167 31 300 -10 867 -6 913

Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projekt- 
ledaren för preventionsprojektet, som 
Utbildningsnämnden ansvarar för till-
sammans med Kultur- och fritidsnämnden 
och Socialnämnden. Projektledaren  
började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 
1 december 2016 arbetar projektledaren 
50 %.

På grund av viss personalomsättning 
och föräldraledighet �nns medel kvar 
från beslutade medel för preventionspro-
jektet. Därför har Utbildningsnämnden 
förlängt projekttiden till oktober 2018. 
Tidigare beslutade medel kommer att 
täcka den förlängda projekttiden och nya 
medel behöver inte äskas.

Syftet med projektet är att skapa förut-

sättningar för samordning av kommunens 
arbete för att begränsa skadeverkningar 
till följd av alkohol, narkotika, dopning 
och tobak samt att arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan bland barn och unga. 
Projektet möjliggör även att kommunen 
kan arbeta mer strategiskt med dessa  
frågor i framtiden.

God ekonomisk hushållning
Utbildningsnämnden har använt tilldelade 
medel i enlighet med god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetens kostnader 
har inte fullt ut rymts inom den tilldelade 
ekonomiska ramen och redovisar en  
avvikelse på ca 1,5 %. I enlighet med 
skollagen har barn med behov av särskilt 
stöd prioriterats.

EKONOMI
Årets resultat

Projekt Projekt 
start

Projekt  
slut

Budget hela 
projektet

Redovisat 
tom 2017

Prognos för 
projektet

Prognos- 
avvikelse

(tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto

Preventions- 
projektet

2 016 2 017 991 439 991 0

Sociala investeringsfonden
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FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Familjerättsnämnden 
 
Ansvarsområde
Järfälla och Upplands-Bro kommuner 
har sedan 1 januari 2008 en gemensam 
familjerätt under en gemensam nämnd. 
Järfälla är värdkommun. Familjerätten 
ingår organisatoriskt i Järfälla kommuns 
socialförvaltning och det övergripande 
ansvaret för ledning och administration 
ligger på avdelningschefen för Individ- 
och familjeomsorg.

Familjerätten inom socialtjänstens 
verksamhet regleras av föräldrabalken och 
socialtjänstlagen. Enligt föräldrabalken 
ska kommunen besluta enligt följande:
• faderskap: godkänna faderskapsbe-

kräftelse, utreda faderskap, väcka och 
föra talan i mål om faderskap, lägga 
ner utredning om faderskap

• umgänge med umgängesstöd enligt 
beslut av domstol

• godkänna respektive inte godkänna 
avtal om vårdnad, boende och umgänge

• lämna upplysningar till tingsrätten i 
vårdnadsmål

• utse utredare i ärenden om vårdnad, 
boende och umgänge

• yttra sig i adoptionsärenden

Beslut enligt socialtjänstlagen omfattar:
• medgivande vid adoption
• prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande
• återkalla medgivande till adoption
• uppföljning av adoptionsärenden

Viktiga händelser under året
Verksamheten har under året haft �era 
tillfälliga vakanser och genomgått chefs-
byte vilket sannolikt haft påverkan på 
måluppfyllelse och verksamhetsutveck-
ling. Det är av stor vikt för kvalité och 
effektivitet att verksamheten har god be-
manning. Verksamhetens litenhet gör att 
den är känslig för vakanser. Under hös-
ten har b��ntliga handläggningsrutiner 
uppdaterats och kompletterats. Intern 
arbetsfördelning har delvis setts över för 

Verksamheten i siffror 

 Verksamheten i siffror 2017 2016 2015 2014

 Antal tillsvidare anställda 7 8 7 7
 Medelålder 44 44 44 46
 Fastställda faderskap Upplands-Bro 158 157 173 159
 Samarbetsavtal Upplands-Bro 89 109 78 112
 Snabbupplysning 39 37 43 20
 Remisser från Tingsrätten angående vårdnad, 
 umgänge,boende 17 14 8 17

att upprätthålla kompetens inom adop-
tionsområdet. De handläggare som haft 
behov har genomgått grundutbildningar 
inom verksamhetens olika delar.

Kvalitetsredovisning: 
• Samarbetsprojektet ”kon�ikt och för-

soning” tillsammans med Attunda 
tingsrätt har fortsatt.  Antalet föräldrar  
som tackar ja till att delta i projektet 

har hitintills inte varit stort, varken för 
familjerätten för Järfälla och Upp-
lands Bro eller för andra familjerätter. 
Den utvärdering som gjordes avseen-
de 2016 visar ett gott resultat för de 
familjer som deltagit. I samverkan 
med tingsrätten planeras därför nya 
utbildningssatsningar i syfte att utöka 
insatsen.

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 
1 januari 2008 en gemensam familjerätt under en 
gemensam nämnd. 

FO
TO
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• Samtliga handläggningsrutiner och 
lathundar har setts över och uppdate-
rats under hösten. Komplettering med 
rutiner som inte tidigare har varit do-
kumenterade har påbörjats och fortsät-
ter under 2018.

• Under hösten har också vissa föränd-
ringar gjorts avseende fördelning av 
arbetsuppgifter i verksamheten. Syftet 
har varit att höja kompetensen inom 
främst området adoption. Samtliga 
handläggare har erbjudits regelbunden 
ärendehandledning och annan kompe-
tensutveckling.

• Gällande kvalitetsindikatorerna, inom 
området samarbetssamtal har vänteti-
derna dock varit längre än önskvärt 
vilket beror på ökad belastning som 
följd av tillfälliga vakanser. Akuta ti-
der har kunnat erbjudas för dem som 
haft behov. Handläggningstiderna 
inom den myndighetsutövande delen 
ligger på fullt acceptabel nivå. Vård-
nadsutredningar och adoptionsutred-

ningar har i de��esta fall kunnat avslu-
tas inom 3-4 månader. 

• Målet om 90% enighet i samarbets-
samtal har resultatet förbättrats jäm-
fört med tidigare år även om målet 
inte helt uppnåtts (resultat = 86 %). 
Som jämförelse är motsvarande siffra 
på riksnivå ca 70 %.

Omvärld och framtid
För att i möjligaste mån minska de mera 
resurskrävande myndighetsutövande de-
larna i verksamheten bör fokus till stor 
del ligga på de förebyggande delarna, så 
som samarbetssamtal och olika informa-
tions-/rådgivande insatser. Hit kan också 
inräknas arbetet med ”kon�ikt och för-
soning” som hittills bedrivits i relativt 
liten skala. Under 2018 planeras ytterli-
gare fortbildningsinsatser i modellen i 
samverkan med Attunda tingsrätt. Mål-
sättningen på sikt är att �er ärenden ska 
handläggas enligt modellen. Nya rutiner 

har arbetats fram för att effektivisera  
arbetet med samarbetssamtal och kom-
mer att utvärderas under kommande år. 
En god och systematisk samverkan med 
övriga IFO-verksamheter (individ- och 
familjeomsorg)i de båda kommunerna 
bör också stå i fokus.

Betänkandet ”se barnet” (SOU 2017:6) 
innehåller förslag på ett antal lagänd-
ringar som förväntas träda i kraft under 
kommande år. Detta tillsammans med 
fortsatt befolkningsökning kan föranleda 
nya arbetsuppgifter och ökade volymer 
inom be�ntliga områden. Regelbunden 
och systematisk uppföljning av verksam-
heten samt omvärldsbevakning är därför 
av betydelse för att kunna anpassa verk-
samheten utifrån ändrade behov.

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

1. Familjerätten ska ytterligare stärka den enskildes  
förmåga att leva ett självständigt liv.

ingen uppgift 1/1 0/1

 

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

1.1 Föräldrar ska erbjudas samarbetssamtal inom  
två veckor.

14 dgr 13 dgr 21 dgr

 

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

2. Familjerätten ska ytterligare stärka  
barnrättsperspektivet inom sin verksamhet.

ingen uppgift

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

2.1 I utredningar rörande vårdnad, boende och  
umgänge ska de i alla bedömningar redogöras för  
barnets och ungdomens åsikter/tankar, samt tydligt  
redogöras för hur de har beaktats.

100 % 100 % 100 %

MÅL OCH RESULTAT
Framtida tillväxt (inriktningsmål)
Invånarantalet ska öka och kommunen 
som organisation ska på alla nivåer ha 
beredskap att möta expansionen. Kom-

munen ska erbjuda en blandning av bo-
ende- och upplåtelseform samt boende 
som passar för alla livets skeden, behov 
och livssituationer. Arbetslösheten ska 
minska. Antalet arbetstillfällen i kom-

munen ska öka och f ler företag ska  
etablera sig i kommunen. Kommunen 
ska även attrahera �era besökare och  
erbjuda olika typer av attraktiva be-
söksmål.
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Kvalitativ välfärd (inriktningsmål)
Invånarna ska erbjudas bästa möjliga 
välfärdstjänster för sina skattepengar. 
Kommunalt �nansierade verksamheter 

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

3. Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet 
och ett bättre liv för den enskilde.

ingen uppgift 0/1 0/1

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

3.1 Antalet helt eller delvis enade föräldrar i samarbets-
samtal ska uppgå till 90 %.

76 % 75 % 86 %

ska bedrivas effektivt, med ständigt för-
bättrade resultat och hög brukarupplevd 
kvalitet avseende såväl verksamhetens 
innehåll som personalens bemötande. 

Kvalitet och uppföljning ska vara det 
styrande för alla kommunalt �nansiera-
de tjänster.

DEMOKRATI, ÖPPENHET OCH 
TRYGGHET (inriktningsmål)
Alla verksamheter ska aktivt arbeta för 
inkludering och motverka alla former av 
diskriminering och segregration. Invå-

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

5. Familjerättens verksamhet ska präglas  
av inkludering.

1/1 1/1 0/1

 

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

5.1 Andel män och kvinnor i samarbetssamtal som  
upplever gott bemötande ska öka i jämförelse med  
föregående år.

80 % 81 % 80 %

Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda.

narna ska erbjudas möjlighet att vara 
delaktiga och ha in�ytande i utvecklingen 
av det egna närområdet. Arbetet  för en 
tryggare kommun ska prägla all verk-
samhet och omfatta såväl förebyggande 

insatser som aktivt trygghetsskapande 
åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare 
kultur- och fritidsutbud ska vara en 
grundbult i trygghetsarbetet.

Miljö och klimat (inriktningsmål)
Järfälla och Upplands-Bro ska vara före-
gångskommuner i klimat- och miljöfrå-

Effektmål 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Målet nått?

4. Familjerätten ska minska sin negativa miljöpåverkan.
Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet och 
ett bättre liv för den enskilde.

ingen uppgift 1/2 1/1

Indikator/Resultatmått 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Trend Indikatorn nådd?

4.1 Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med 
föregående år.

ingen uppgift Minskar 0,6 % Minskar 5,5 %

4.2 Pappersförbrukningen ska minska jämfört med  
föregående år.

ingen uppgift Ökar 1,3 % Ökar 11 %

4.1 Uträkningen baserar sig på elförbrukningen i Kvarnhuset och Posthuset.

4.2 Pappersförbrukning avser samtliga verksamheter inom Socialförvaltningen och Familjerätten.

gor. Kommunerna ska ha effektiv och 
miljöanpassad energi- och resursanvänd-

ning. Kommunerna ska också verka för 
att öka medborgarnas miljömedvetenhet. 
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Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Familjerättsnämnd 6 194 1 725 6 867 1 725 -673 0 -673 -52

Summa 6 194 1 725 6 867 1 725 -673 0 -673 310

Ekonomisk analys
Bokslutet visar ett underskott på 673 tkr. Underskottet beror främst på en högre 
personalkostnad än beräknat, i form av omställningskostnad. Tillfälliga vakanser 
har medfört höga konsultkostnader, för bland annat vårdnadsutredningar under 
året. Inga statsbidrag har sökts under 2017.

EKONOMI
Årets resultat

Revisionen 
 
Ansvarsområde 
Kommunfullmäktige har utsett åtta revi-
sorer som enligt Kommunallagen årligen 
ska granska all verksamhet inom nämn-
dernas verksamhetsområden. Uppgiften 
är att pröva om verksamheten har utövats 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare 
ska revisorerna granska om räkenska-
perna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
Via utsedda lekmannarevisorer granskas 
även de kommunala bolagen.

Viktiga händelser under året
Revisorerna sammanträder ca 10 gånger 
per år. Möten hålls också löpande med 
ledande politiker och tjänstemän. Under 
2017 har möten hållits med bl a Kommun-
fullmäktiges presidium, Kommunstyrel-
sens presidium, Utbildningsnämndens 
presidium, Kultur- och fritidsnämndens 
presidium, kommunens trygghetssamord-
nare, kommundirektör och ekonomichef.

Revisorerna fortbildar sig genom del-
tagande i utbildningar, konferenser och 
erfarenhetsutbyten med revisorer i andra 
kommuner.

 Budget 2017 Redovisat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Revisionen 1 120 0 983 0 138 0 138 207

Ekonomi

Ekonomisk analys
Revisionens verksamhet redovisar 138 tkr i överskott för år 2017.

Under 2017 har fördjupade granskningar 
genomförts avseende:
• Socialtjänstens uppsökande verksamhet.
• Planering för kommunal service i en 

växande kommun.
• Hållbar miljömässig utveckling.
• Intern kontroll inom Socialnämnden 

och Utbildningsnämnden.
• Insatser för barn i behov av särskilt stöd.
• Uppföljning av 2015 års granskningar.

Revisorernas verksamhet framgår av revi-
sionsberättelsen, avlämnade revisions-
rapporter samt revisorernas redogörelse 
för verksamhetsåret 2017.
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Omvärld och förutsättningar  
för att  nå vision 2035

Nationellt och internationellt har det 
hänt mycket under året. Under 2017 rös-
tade riksdagen igenom en klimatlag och 
nya klimatmål som ger Sverige en ambi-
tiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. 
Klimatlagen trädde i kraft 1 januari 
2018. Ett nytt mål innebär att Sverige se-
nast år 2045 inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären. 
Det här innebär att en omställning till 
fossilfria transporter behöver ske, vilket 
påverkar Upplands-Bro kommun. En av 
regeringens viktigaste satsningar för att 
nå målet är klimatklivet som stärktes 
med ytterligare 500 miljoner kronor un-
der 2017. Detta är medel som kommunen 
kan söka för projekt som bidrar till 
minskad klimatpåverkan som exempel-
vis att anlägga laddpunkter för elfordon.

Regeringen fokuserar också på ekolo-
gisk produktion. I handlingsplanen för 
att uppnå livsmedelsstrategin �nns mål 
om att 30 procent av den svenska jord-
bruksmarken och 60 procent av den of-
fentliga livsmedelskonsumtionen ska 
vara ekologisk år 2030. Det är ett mål 
som Upplands-Bro kommun är på god 
väg att nå.

Klimatförändringar märks av på �era 
håll i världen med kraftiga översväm-
ningar, orkaner och torka. Klimatföränd-
ringarnas inverkan på havet riskerar att 
slå hårt mot de miljoner människor som 
lever i kustnära områden. Östersjön och 
Mälaren är några av de vattendrag som 
kommer att påverkas kraftigt av höjd 
medeltemperatur. Mälaren är Upp-
lands-Bros och hela länets dricksvatten-
täkt vilket är sårbart om vattenkvaliteten 
försämras. På initiativ av Sverige och 
Fiji hölls därför ett stort internationellt 
havsmiljömöte under året.

Upplands-Bro kommun driver ett 
långsiktigt miljö- och klimatarbete för 
att skona miljön från negativ påverkan 
av våra verksamheter. Detta arbete ut-

vecklas inom ramen för ett miljöled-
ningssystem enligt politiskt beslut sedan 
2014. Arbetet med miljöledningssyste-
met har i stort präglat Upplands-Bro 
kommuns strategiska miljö- och klimat- 
arbete under 2017.

En grön kommun i utveckling

Upplands-Bro bland Sveriges miljö-
bästa kommuner

Kommunen har gjort en rejäl resa. År 
2009 rankades Upplands-Bro på plats 
246 av landets 290 kommuner. Sedan 
dess har resultatet förbättrats avsevärt 
för att i år hamna på 44:e plats. Kommu-
nen ligger därför kvar på sin topplace-
ring från föregående år. Bedömningen 
genomförs årligen av tidningen Aktuell 
hållbarhet.

Kommunens betyg på 23,5 av 35 möj-
liga poäng ligger över medelvärde både 
för jämnstora kommuner och i länet. Re-
sultatet innebär en nionde plats av de 26 
kommunerna i Stockholms län. Faktorer 
som ligger till grund för rankingen är 
miljörelaterade aktiviteter och miljöpre-
standa i kommunernas verksamheter. 
Rankingen består av två delar, varav en 
del är en enkät med 30 frågor om kom-

munens hållbarhetsarbete som ger hälf-
ten av poängen. Den andra delen av po-
ängen kommer från indikatorer som 
samlas in från myndigheter och organi-
sationer.

För kommunstyrelsen med tillhörande 
hållbarhetsutskott har fokus under 2017 
varit att skapa en hållbar struktur för ett 
effektivt miljö- och klimatarbete. Dri-
vande i arbetet är miljöombudsgruppen 
där samtliga kontor och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB har en repre- 
sentant. Under året har �era viktiga steg 
tagits i processen att införa miljöled-
ningssystem för kommunens organisation. 
Under året lanserades en webbutbildning 
som alla anställda i kommunen ska ge-
nomföra för att öka sina kunskaper om 
hur våra verksamheter påverkar miljön 
och vad som kan göras för att minska 
den påverkan.

Kommunen arbetar även aktivt för att 
bidra till att invånarna och företagen kan 
leva klimatsmart och minska sin påver-
kan på miljön. Upplands-Bro kommun 
erbjuder därför kostnadsfri och opartisk 
energi- och klimatrådgivning som invå-
nare, föreningar och företag kan kontakta 
för personlig rådgivning.
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Minska den totala elförbrukningen för den 
kommunala verksamheten med 5 %

Kommentar
Kommunens verksamheter har en elförbrukning 
på cirka 15,5 MWh under år 2017 vilket är en 
minskning med cirka 3,7 procent från föregående 
års elförbrukning. I elförbrukningen ingår verk-
samhetsel så som till belysning, datorer med mera 
men även el till uppvärmning i form av exempelvis 
driftsel till bergvärmeanläggningar, värmeväxlare 
och direktverkande el för uppvärmning.

Upplands-Bro är inne i en expansiv fas och det 
byggs nya lokaler och sätts upp gatubelysning i 
nya exploateringsområden. Om kommunen inte 
skulle arbetat med energieffektiviseringsåtgärder 
skulle därför kommunens elförbrukning troligtvis 
ökat istället. Under 2017 har �era renoveringar av 
skolor och förskolor genomförts där bland annat 
direktverkande el som uppvärmning bytts ut mot 
bergvärme vilket gett minskad elförbrukning.

I elförbrukningen ingår även gatubelysningen 
i kommunen vilket utgör cirka 12 procent av den 
totala elförbrukningen. Under 2017 fortsatte pro-
jektet med att byta ut gamla gatlyktor mot energi- 
effektivare LED-belysning. I slutet av året var 
cirka 65 procent av all gatubelysningen utbytt till 
LED. Det har lett till en minskning av elförbrukning 
med 9 procent trots att 400 nya gatubelysnings- 
armaturer tillkommit.

Övrig uppvärmning i lokalerna kommer från 
fjärrvärme från kraftvärmeanläggningarna i 
Kungsängen och Bro. Av fjärrvärme förbrukade 
kommunens verksamheter i år cirka 7 MWh vilket 
är en viss ökning sedan år 2016. Ökningen kan 
bero på att �era byggnader anslutits till fjärrvärme 
som tidigare värmdes upp av direktverkande el 
vilket är den minst energieffektiva metoden. Men 
fjärrvärmeförbrukningen är relativt oförändrad 
sedan fyra år tillbaka i tiden. El och värmeförbruk-
ningen påverkas av väderförhållandena vilket gör 
att det kan vara svårt att jämföra den totala för-
brukningen från år till år.

Minska den totala volymen blandat hus-
hållsavfall från den kommunala verksam-
heten med 5 %

Kommentar
Kommunen har många verksamheter som alla ger 
upphov till avfall och totalt bedöms att kommunen 
gett upphov till cirka 704 ton blandat hushållsav-
fall 2017. Under året har kommunen arbetat för att 
minska den totala mängden blandat hushållsav-
fall som går till förbränning. Flera verksamheter 
har under året börjat samla in matavfall och även 
förbättrat sitt arbete med att sortera ut avfall som 
kan gå tillåtervinning. Detta har lett till en minsk-
ning av kommunens blandade hushållsavfall med 
cirka 18 procent sedan 2016.

Öka antalet fossilfria personbilar i den 
kommunala verksamheten med 6 stycken

Kommentar
En av kommunens verksamheters största kli-
matpåverkan kommer från de fordon som körs i 
verksamheterna. Totalt har kommunen, inklusive 
de kommunala bolagen, 67 bilar inklusive de som 
de�nieras som lätt lastbil. Under 2016 drevs de 
�esta av kommunens bilar och övriga fordon på 
bensin och diesel, så kallade fossila bränslen, 
vilket ger utsläpp av koldioxid som bidrar till kli-
matförändringar. Under 2017 har ett stort antal 
fordon bytts ut och när så sker är det till största del 
miljöbilar vilka är energieffektiva bilar med låga 
utsläpp av koldioxid. Av kommunens personbilar 
är 58 procent miljöbilar.

En elbil som laddas med förnybar el har däre-
mot inga utsläpp av koldioxid då den körs. Under 
oktober 2017 byttes fyra dieselbilar i kommunhu-
sets bilpool ut till eldrivna vilket innebär att bilpoo-
len nu består av fem elbilar. De nya elbilarna har 
under året körts cirka 660 mil tillsammans vilket 
innebär att utsläpp på cirka 600 kg koldioxid und-
vikits. Även Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
har bytt ut en av sina bilar till en elbil.

Öka andelen ekologiska livsmedel med 
5 %

Kommentar
Under året har kommunen köpt in livsmedel för 
cirka 18 miljoner kronor och ökat inköpen av eko-
logiska livsmedel med 2 procentenheter till cirka 
35 procent. Denna ökning har uppnåtts genom ett 
fokus på �er ekologiska produkter samt en sats-
ning på att säsongsanpassa menyerna för kost-
verksamheten. Den långsiktiga målsättningen är 
att 50 procent av alla livsmedel ska vara ekologiska 
år 2020. Eftersom kommunen ökade andelen så 
kraftigt under 2016 får resultatet ses som att vi är 
på rätt väg och når målet om takten på 5 procent-
enheter årligen hålls.

Alla kommunala skolor och förskolor ska 
vara	certi�erade	enligt	Grön	Flagg

Kommentar
Under 2017 fortsätter förskolornas arbete med 
grön �agg och alla 19 förskolor är diplomerade 
enligt grön �agg och 3 av 10 grundskolor är dip-
lomerade. Samtliga förskolor arbetar aktivt med 
att minska förekomsten av miljöskadliga ämnen i 
barns vardag. Arbetet sker utifrån handlingsplan 
för giftfri förskola som utbildningsnämnden beslu-
tade om 2016. Under året har alla förskolor bytt 
ut plasttallrikar och plastglas innehållande ftalater 
mot bättre alternativ och utrensning av lekmaterial 
som innehåller skadliga ämnen pågår.

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 
70 %

Kommentar
Kommunens verksamheter köper in stora mäng-
der förbrukningsmaterial, mat, produkter och 
tjänster. Ett sätt att minska klimatpåverkan från 
verksamheternas konsumtion är genom att ställa 
krav i upphandlingen. Upphandlingar utförs i 
enlighet med den antagna upphandlingspolicyn 
och rutiner för hållbar upphandling.

Ett effektivt sätt är att göra en så kallad 
ramavtalsupphandling där miljökrav ställs. Det 
innebär att kommunen tecknar avtal med ett antal 
leverantörer inom ett visst produkt- eller tjäns-
teområde och sedan enkelt kan beställa dessa 
varor och veta att de uppfyller de krav som ställts. 
Genom att köpa via ramavtal styr kommunen i rätt 
miljöriktning och därför är köptrohet mot ramavtal 
ett viktigt miljömål.

Under 2017 är det inte möjligt att ta fram upp-
gifter om hur stor köptrohet är mot ramavtal gene-
rellt. Däremot har kommunen stärkt sin upphand-
lingsfunktion med ytterligare en tjänst med ansvar 
för uppföljning av avtal. Det här är ett steg på 
vägen för att nå målet. Under året har det också 
tecknats ramavtal för leasingbilar och hyrbilar 
vilket innebär att miljökrav ställts vilket kommer 
leda till en minskad miljöpåverkan.

Framåtblick för att nå vision 2035

Kommentar
Visionen om kommunen som ger plats har tydliga 
kopplingar till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet genom betoning på effektiva kommuni-
kationer, attraktiva mötesplatser, företagande och 
entreprenörskap, hållbara boende- och livsmiljöer 
med närhet till natur och vatten. Dessa aspekter 
behöver uppmärksammas i arbetet framåt.

Genom de globala målen och Agenda 2030 
för hållbar utveckling har världens länder åtagit 
sig att från och med 2016 till år 2030 utrota fat-
tigdomen och hungern att bekämpa ojämlikhe-
ter; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 
samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna 
och främja jämställdhet; att säkerställa ett varak-
tigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. De här målen behöver kommunen 
ta med sig i sitt arbete att nå en hållbar utveckling 
för Upplands-Bro.

För att fullfölja processen med att införa ett 
miljöledningssystem krävs att ett miljöprogram 
utvecklas. Detta kan ske genom en plan för håll-
bar utveckling som påbörjats 2017 som givet 
rådande omvärldsanalys och aktuella trender 
skulle kunna hantera samtliga element av hållbar 
utveckling för Upplands-Bro kommun. Genom att 
vidga strategiskt fokus, från miljöaspekter till håll-
bar utveckling, skulle målsättningar inom vision 
2035 kunna adresseras på ett systematiskt sätt.

EN GRÖN KOMMUN I UTVECKLING
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Ökad andel ekologiska livsmedel med 5 %
Hur stor andel ekologiska livsmedel en 
kommun har är något som rapporteras i 
�era sammanhang bland annat jämförelsen 
av kommunerna: Kommunens Kvalitet I 
Korthet (KKIK) som genomförs varje år. 
Måttet som används kallas ekovärde och 
redogör för hur stor andel ekologiska 
livsmedel som köps in av kommunens  
totala kostnad för livsmedel. Med ett eko-
värde på 35 procent är Upplands-Bro 
kommun över kommunernas medelvärde. 
Medelvärdet är 28 procent, bland de 208 
kommunerna som ingår i jämförelsen.  
I diagrammet redovisas kommunens andel 
ekologiska livsmedel.

Förskolekocken Emil Spanos är årets mottagare av kommunens 
miljöstipendium – ett pris som varje år delas ut till någon som 
uppmuntrat utvecklingen av kommunens miljöarbete.
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Inledning

Kommunens personalarbete vilar på 
Upplands-Bro kommuns personalpolicy. 
Den beskriver hur vi skapar goda arbets-
platser, där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har in�ytande 
och möjlighet att utvecklas för att vara en 
del av det gemensamma välfärdsarbetet.

Vid utgången av 2017 är 1 837 perso-
ner tillsvidare- eller visstidsanställda 
med månadslön. Det är en ökning med 
64 medarbetare jämfört med 2016. Årets 
personalförändringar förklaras främst 
med volymökningar inom förskola och 
grundskola. Dessa 1 837 personer mot-
svarar 1 728 heltidsanställda.

Det är 1 588 av dessa medarbetare som 
är tillsvidareanställda. Omräknat till hel-
tid motsvarar de 1 588 tillsvidareanställda 
medarbetarna 1 517 personer.

Personalomsättningen är 16,2 %. Av 
de 255 medarbetare som har slutat har 37 
gått i pension och 18 har bytt tjänster 
inom kommunen.

De visstidsanställda (249 personer) är 
lika många som 2016, trots svårigheter 
att rekrytera och behörighetsreglerna i 
skollagen. Av de tillsvidareanställda är 
78 procent kvinnor.

Åldersstrukturen för tillsvidarean-
ställda medarbetare förskjuts något ge-
nom att �er yngre medarbetare anställs. 
Medelåldern för en kommunanställd är 
44,4 år. Fortsatt��nns merparten, eller 54 
procent, av den månadsanställda perso-
nalen i åldersintervall 40–59 år. Den ge-
nomsnittliga sysselsättningsgraden är 
95,6 procent.

Antalet medarbetare med chefsbefatt-
ning är 66 personer, en ökning med fyra 
sedan föregående år. Det innebär att 3,6 
procent av samtliga tillsvidare- och viss-
tidsanställda har en chefsbefattning. En 
relation som är nästa oförändrad jämfört 
med föregående år (3,5 %).

Under 2017 redovisas drygt 205 700 
sjukfrånvarotimmar. Det är en sänkning 
med drygt 10 600 timmar. Det��nns varia-

tioner mellan åldersgrupper och mellan 
män och kvinnor. Den totala sjukfrån- 
varon är 5,8 procent, vilket är en minsk-
ning med 0,5 procentenheter jämfört 
med 2016. Det är framför allt de längsta 
sjukskrivningarna, 91 dagar som har 
minskat. Från 165 tillfällen och 27 900 
dagar under år 2016 till 132 tillfällen och 
22 700 dagar under år 2017.

De medarbetare som varit timanställda 
har under 2017 arbetat 335 900 timmar 
(motsvarar ca 161 heltidsanställda). Mot-
svarande siffra för år 2016 var 340 800 
timmar (motsvarar ca 164 heltidsan- 
ställda). En förklaring till det sjunkande 
talet kan vara att Socialkontoret infört 
ett nytt schemaläggningssystem.

Av dagens tillsvidareanställda medar-
betare kommer 199 personer att nå pen-
sionsåldern (65 år) senast 2023. Mer än 
hälften, drygt 60 % av dessa, �nns inom 
skol- och barnomsorgsarbete. Konkur-
rensen kommer att vara stor om den ut-
bildade arbetskraft som��nns tillgänglig.

År 2017 har präglats av svårigheter att 
rekrytera och det behövs åtgärder för att 
såväl attrahera som att behålla medarbe-
tare. Det krävs ett tydligt ledningsinitia-
tiv och det arbete som pågår på kontoren 

behöver fortsätta, utvecklas vidare och 
intensifieras. Våra utmaningar ställer 
krav på nya, innovativa arbetssätt och 
samverkan för att säkerställa att rätt 
kompetens �nns för uppdragen och för 
att nämnderna ska kunna utföra sina 
uppdrag och nå sina mål. Vi behöver bli 
bättre på att analysera vilka arbetsupp-
gifter som kan frigöras från svårrekryte-
rade yrkesgrupper, för att utföras av an-
dra eller nya yrkesgrupper. Ytterligare 
egna insatser för att förstärka kompeten-
sen hos våra medarbetare kommer att 
vara nödvändiga. Bemanning, schema- 
läggning och rekrytering måste vara  
effektivt organiserat och det bör över- 
vägas om korttidsbehoven i än större  
utsträckning kan lösas med hjälp av  
ordinarie medarbetare. Detta som ett led 
i arbetet med rätt till heltid.

Arbetet med att stärka kommunens 
arbetsgivarvarumärke fortsätter och ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete tillsam-
mans med jämställdhet och mångfalds-
perspektiv är nödvändigt för att attrahera 
och behålla medarbetare. Här har ledar-
skapet och ledarskapets förutsättningar 
en stor betydelse.

PERSONALBOKSLUT
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Vid utgången av 2017 var 1837 personer tillsvidare- 
eller visstidsanställda med månadslön i kommunen.
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Anställningsform År 2017 År 2016 År 2015
Tillsvidareanställda 1 588 1 525 1 432

Tidsbegränsade månadsanställda 249 248 242

Totalt 1 837 1 773 1 674

Antal månadsanställda medarbetare

År 2017 2016 2015
Totalt 80,1 80,3 78,2

Kvinnor 78,7 79,2 76,5

Män 85,1 85,6 86,3

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda 

År 2017 År 2017 År 2016 År 2015
Medelålder tillsvidareanställda 44,4 45,2 45,2

 Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare

År 2017 Kvinnor % Män %
Tillsvidareanställda 78,4 21,6

Kommunledningsgruppen 46,1 53,9

Könsfördelning 2017, tillsvidareanställda medarbetare 

Pensionsutbetalningar
Under 2017 har totalt 1 023 uppburit tjänstepension. Av dessa har 535 intjänad pensionsrätt 
i enlighet med Pensionsavtalet KAP-KL. En person har visstidspension och två tjänste-
pension enligt lokalt avtal. Slutligen har 30 personer familje- / efterlevandepension.

Personal

Anställningsform År 2017 År 2016 År 2015
Tillsvidareanställda 1 517 1 459 1 355

Tidsbegränsade månadsanställda 210 210 207

Timanställda 161 164 162

Totalt 1 888 1 833 1 724

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande 

De�nition timanställda: Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete).

Födda år 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Antal 8 9 24 24 26 35

Framtida pensionsavgångar
Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1951–1956.
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Lön

I Upplands-Bro kommun är kvinnors 
och mäns löne- och anställningsvillkor 
likvärdiga och lönen ska stimulera till 
goda arbetsresultat och skapa förutsätt-
ningar för oss att rekrytera, behålla och 
utveckla kompetenta medarbetare. Det 

ska vara möjligt att påverka sina arbetsti-
der om verksamheten så tillåter.

Det �nns en löneprocess som tydlig-
gör samband mellan arbetsresultat och 
löneutveckling.

Varje chef ansvarar för att alla medar-
betare känner till verksamhetens mål 
och konkretiserar uppdrager i dialog. 

Chefen följer upp arbetsresultatet så att 
kopplingen till lön blir tydlig för varje 
medarbetare.

Lönepolitiken ska upplevas som rätt-
vis och lönestrukturen ska avspegla 
kommunens krav på medarbetarnas upp-
nådda resultat och kompetens.

År 2017 2016 2015
Mnkr 946,1 872,1 780,2

Befattning Antal Månadslön i kronor
Grundskollärare 206 37 679

Barnskötare 211 24 385

Förskollärare 149 34 024

Undersköterska 104 25 754

Vårdare 88 25 574

Gymnasielärare 59 38 978

Personlig assistent 54 23 928

Vårdbiträde 53 23 946

Socialsekreterare 37 34 816

Kock 26 27 702

Månadslön, medel, för de tio största yrkesgrupperna år 2017

Utbetald lön inkl PO-påslag (ca 40 %) och övriga omkostnader som bilersättning och friskvårdsersättning

 År 2017 2016 2015

Andel % 94,6 94,3 94,0

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken

P E R S O N A L B O K S L U T
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Hälsa

Vårt arbetsmiljöarbete ger förutsättning-
ar för ett hållbart arbetsliv och en sund 
livsstil. Arbetsmiljö handlar också om 
tydlighet i organisation, uppdrag och 
mål och återkoppling i uppdrag och för-
väntningar. Vi ska vara en attraktiv ar-
betsgivare och erbjuda attraktiva arbets-
platser.

Upplands-Bro kommun som arbets- 
givare
• Främjar hälsa och arbetsmiljö genom 

att bland annat kontinuerligt erbjuda 
kvalitativ utbildning till chefer och  
arbetsplatsombud. Arbetsmiljöutbild-
ningen sker i egen regi och består av 
sex halvdagar, enligt framtaget kon-
cept av Sunt arbetsliv.

• Tillhandahåller tillräckliga resurser 
för att säkerställa en god arbetsmiljö 
till alla.

• Förenklar och förtydligar ansvaret för 
cheferna genom att det �nns policy- 
föreskrifter, riktlinjer och rutiner för 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

• Erbjuder friskvårdsbidrag, 1 000 kr för 
2017, för att uppmuntra till sund livs-
stil. Under 2017 har 713 personer, mot-
svarar ca 40 % av de månadsanställda 
och drygt 681 000 kr har utbetalats.

• Ger cheferna förutsättningar att ut-
veckla ett gott ledarskap genom en 
god introduktion där bland annat 
blockutbildningar erbjuds av kom-
munledningskontorets staber för att 
tydliggöra vad arbetsgivarrollen inne-
bär och vilket stöd som �nns. För-
väntningarna på ledarskapet finns 

nedtecknade i en ledar�loso�, en årlig 
individuell utvecklingsplan skapas i 
dialog med närmsta chef och perso-
nalstaben erbjuder bland annat semi-
narium rörande arbetsgivarrollen och 
chefshandledning i grupp och indivi-
duellt. Kommundirektören tillhanda-
håller ett chefsforum där alla kommu-
nens chefer träffas vid fyra tillfällen 
per år - för att utveckla helhetssynen, 
ledarskapet och dialogen.

• Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, 
vilket innebär att rökning inte är till-
åten under arbetstid och att alla arbets-
platser är rökfria.

• Arbetsskador och tillbud rapporteras i 
KIA - ett webbaserat verktyg som 
AFA tillhandahåller.

År 2017 2016 2015
Antal 591 441 573

Arbetsskador och tillbud

År 2017 2016 2015
Totalt 5,8 6,3 6,8

Kvinnor 6,6 7,2 7,7

Män 3,0 3,3 3,7

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Upplands-Bro har en tydligt utformad metodik kring hur sjukfrånvaro 
ska hanteras. Bland annat ska alltid rehabiliteringsutredning påbörjas den 15:e sjukdagen, oavsett sjuk-
domsorsak.

Den största sänkningen har skett i åldersgruppen 30 - 49 år, medan gruppen äldre än 50 år ökat något.

Det är de längre sjukskrivningarna som sjunkit mest.

År 2017 2016 2015
-29 år 4,8 4,4 5,2

30 - 49 år 5,6 6,9 6,8

50 - år 6,5 6,2 7,6

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid
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År 2017 2016 2015
Andel sjukdagar > 60 42,2 46,2 46,4

Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron.

År 2017 2016 2015
Andel långtidsfriska 63,0 60,3 63,8

Långtidsfriska
Andel i % tillsvidareanställda medarbetare som haft max sju sjukdagar under året.

År 2017 2016 2015
Antal timmar 205 700 216 300 219 300

Motsvarar antal heltidsarbetare 99 104 105

Sjukfrånvarotimmar
Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2 080 timmar.

Rehabilitering
Ett av våra arbetsmiljömål lyder: Upp-
lands-Bro kommun skapar förutsättning-
ar för sjukskrivna medarbetare att återgå 
till arbetet.

Vårt systematiska arbete med rehabi-
litering fortsätter. Cheferna har huvud-
ansvaret, men personalstaben erbjuder 
stöd för de som behöver.

Personalstaben har medverkat i ett 
tjugotal rehabiliteringsärenden. I detta 
arbete har samverkan skett med chefer, 
företagshälsovård och vårdcentraler. Tio 
av dessa har avslutats under året, genom 
att tre medarbetare avslutat sina anställ-

ningar, fem har återgått till 100 % i sina 
ordinarie arbeten och två har nytt arbete 
inom kommunen. Övriga ärenden pågår 
i någon form.

Arbetsmiljöarbetet
En partsgemensam arbetsmiljöutbild-
ning, efter framtaget koncept av Sunt ar-
betsliv, har erbjudits under 2017. Den 
innehåller sex halvdagar. Det är framför 
allt nya chefer och arbetsplatsombud 
som bjuds in. Vid dessa tillfällen inte-
greras våra egna rutiner med lagar och 
avtal för att tydliggöra hur vi arbetar i 
Upplands-Bro kommun.

Ett informellt utskott till Cesam be-
stående av fackliga representanter och 
Personalstaben har träffats regelbundet 
under året för att fördjupa sig i arbets-
miljö- och samverkansfrågor och hålla 
dialogen vid liv.

Personalstaben har också erbjudit semi- 
narium kring Aktiva åtgärder. Dessa till-
fällen innefattar de nya krav som Diskri-
mineringslagen ställer - bort från planer 
för att istället arbeta med dessa frågor 
aktivt i samverkan på varje arbetsplats.
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År 2017 2016 2015
Antal chefer 66 62 56

Andel chefer av samtliga månadsanställda 3,6 3,5 3,3

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda

Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommun har som målsätt-
ning att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Det är stor konkurrens om kompetensen 
och Upplands-Bro vill erbjuda ett bra al-
ternativ för dem som är jobbsökande, 
men också vara en attraktiv arbetsgivare 
för dem som redan är anställda. En ar-
betsgivare där det �nns så bra utveck-
lingsmöjligheter att intern rörlighet kan 
vara att föredra framför att söka sig till 
en annan arbetsgivare.

Våra medarbetare erbjuds ett aspi-
rantprogram, som kommunen startar 
upp vartannat år och sträcker sig över 
två terminer. Just nu genomför 15 aspi-
ranter programmet. De har sökt till pro-
grammet utifrån sitt eget intresse för 
ledarskap och valts ut i konkurrens. Ur-
valet har skett genom referenslämning 
från deras chefer, men också för att 
gruppsammansättningen ska spegla hela 
kommunens verksamheter. Aspiranterna 
träffas vid totalt 12 tillfällen, de �esta är 
heldagar. Programmet är ett led i arbetet 
med kompetensförsörjningen för att visa 
en vilja att behålla kompetenta medarbe-
tare, men också för att trygga chefsför-
sörjningen.

Av de 15 aspiranter som genomförda 
programmet under åren 2015 - 16 har sex 
blivit chefer i kommunen och två har valt 
att byta arbetsgivare.

Som ett led i arbetet med att bli en 
attraktiv arbetsgivare och behålla dukti-
ga medarbetare deltar vi för fjärde året i 

Medarbetarakademin. Det är ett samar-
bete med tre grannkommuner. I den på-
gående omgången deltar 14 medarbetare. 
Syftet är att tillvarata kunskaper och ut-
veckla delaktighet på arbetsplatserna 
och ge deltagarna en större helhetssyn på 
kommunens uppdrag och en förståelse 
för hur det egna arbetet hänger ihop med 
andras samtidigt som man erbjuds per-
sonlig utveckling. Programmet består av 
fyra kommungemensamma dagar och 
sex halvdagar då Upplands-Bros deltaga-
re träffas själva. Det �nns även en fort-
sättningsutbildning för de som vill ut-
veckla medarbetarskapet ytterligare.

Möjligheten till heltidserbjudande ska 
utvecklas
Under året har en handlingsplan för hel-
tidstjänster tagits fram. En projektledare 
har tillsammans med en projektgrupp 
arbetat fram dokumentet som konkreti-
serar detta. Dessa mål har identi�erats:
• Ha heltid som norm vid anställningar
• Effektivisera personal- och beman-

ningsplaneringen
• Nå önskade arbetstider med hälsosam-

ma scheman
• Utvecklas till en än mer attraktiv ar-

betsgivare
• Minska framtida rekryteringsbehov
• Förbättra strukturer och arbetssätt

Ett nytt systemstöd för schemaläggning 
inom socialtjänstens verksamheter har 
implementerats under 2017 men behöver 
färdigställas och fortsatt utbildas i.

Under året har också kontakt tagits 
och studiebesök utförts hos kommuner 
som arbetar med bemanningsenheter. 
Denna förstudie kommer att slutföras 
under början av år 2017.

Utveckla personalfrämjande åtgärder
Kommunen erbjuder aktiviteter som är 
gratis för medarbetarna att delta i, som 
badminton, spinning, fotboll och gemen-
sam löprunda. Årligen genomförs Lill-
sjöstafetten.

Kommunens personalförening Uppla-
get, har legat nere under ett �ertal år, 
men under 2017 har intresse för en ny-
start väckts.

Under 2017 har 203 personer valt att 
växla in semesterdagstillägget mot extra 
semesterdagar.

Ledarskap
Kommunens chefer har ett mycket vik-
tigt uppdrag, som bland annat innebär:

- att driva sina verksamheter mot de 
politiska målen, för att serva kommun-
medborgarna på bästa sätt

- att skapa en god arbetsmiljö för sina 
medarbetare att växa och må bra i

- att hålla budget
- att efterleva lagar, avtal och interna 

styrdokument
Det kräver goda förutsättningar för 

ledarskapet för att möjliggöra detta i den 
alltmer komplexa omvärld vi alla be�n-
ner oss i, med en personalomsättnings-
takt som ständigt ökar.

P E R S O N A L B O K S L U T



60

Ledarskapsstöd
Kommundirektören har ett chefsforum 
som träffas vid fyra tillfällen per år. Här 
skapas en gemensam plattform för ledar-
skapet och helhetssynen byggs tillsam-
mans.

Ledarstöd med intern resurs erbjuds i 
form av grupphandledning, individuell 
handledning och ledningsgruppsutveck-
ling. Detta ledarstöd utgår från kommu-
nens organisations�loso��HEP och ledar- 
�loso�n och handleder cheferna med att 
konkretisera vad dessa har för bäring  
i vardagen. Under året har fyra hand- 
ledningsgrupper träffats regelbundet, ca 
10 chefer har haft individuellt stöd och 
10 ledningsgrupper har stöttats. Varje ny 
chef erbjuds även stöd i form av ”Chefens 
kompis”, dvs enskilda samtal för att få 
hjälp att konkretisera HEP och ledar- 
�loso�n i sitt eget ledarskap, men även 

ges möjlighet att lyfta andra utmaningar 
i sin nya roll.

Kommunledningskontorets staber er-
bjuder en obligatorisk blockutbildning 
för alla nyanställda chefer. Dessa åtta 
block erbjuds löpande varje år. Utöver 
detta erbjuder staberna ledarskapsstöd i 
form av öppna seminarium inom sina 
respektive specialistområden.

Kompetensförsörjning
En god kompetensförsörjning medför att 
Upplands-Bro kommun har medarbetare 
med rätt kompetens för att uppnå de mål 
som verksamheterna har. Det innebär att:
- attrahera nya medarbetare
- behålla och utveckla be�ntliga med- 
 arbetare
- tillvarata kompetensen vid avslut av  
 anställningar, vid t ex pensionsavgångar

 

Detta är ett ständigt pågående arbete i 
kommunen, i enlighet med den kompe-
tensförsörjningsstrategi som togs fram 
under 2016.

Rekryteringsbonusen på 5 000 kr, 
som infördes under 2016 och gäller med-
arbetare som lyckats bidra till nyrekryte-
ringar, har i år inneburit att tretton nya 
medarbetare anställts. Beloppet är netto, 
men inte pensionsgrundande. Syftet är 
att involvera alla medarbetare i att lyfta 
fram det positiva med att arbeta i Upp-
lands-Bro kommun. Det ger alla medar-
betare ett ansvar att kunna påverka re-
kryteringsprocessen både kvalitativt och 
tidsmässigt.

Allt �er medarbetare och chefer väljer 
att byta arbetsgivare med allt kortare in-
tervall. Detta är ett mönster som gäller 
�ertalet kommuner i Stockholms län.

År 2017 2016 2015
Alla tillsvidareanställa 16,2 14,5 14,0

Chefer 13,6 6,9 13,1

Personalomsättning, tillsvidareanställda i %

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomfördes under 
oktober 2017. Vi har sedan några år till-
baka valt att genomföra den årligen, men 
i ett mindre format. Precis som förra året 
innehöll årets enkät de nio HME-frågor-
na som är framtagna av SKL, samt sex 
frågor som handlar om den psykiska och 
sociala arbetsmiljön.

Detta är en viktig undersökningsme-
tod som ingår i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Alla medarbetare ska med 
utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i 
arbetet med att ta fram en handlingsplan 
där valda utvecklingsområden dokumen-
teras, hanteras, riskbedöms och följs upp 
under året.

År 2017 2016
Upplands-Bro medelvärde 77 79

Alla kommuner 80 79

Andel svar i % 71 69

Hållbart medarbetareengagemang (HME), max 100
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FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

(tkr) Budget 2017 Resultat 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto

Revision 1 120 0 983 0 138 0 138 207
Kommunledningskontoret 227 265 59 009 225 121 71 081 2 144 12 072 14 216 9 648
Samhällsbyggnadskontoret 19 553 14 330 27 027 60 245 -7 473 45 915 38 442 395

Försäljning tomträtter 552 2 273 552 4 316 0 2 044 2 044 5 035
Kommunstyrelsen 247 370 75 612 252 699 135 642 -5 329 60 031 54 701 15 078
Bygg- och miljönämnden 15 171 10 049 13 917 12 013 1 254 1 964 3 218 4 197
Kultur- och fritidsnämnden 80 470 6 889 81 320 8 236 -850 1 347 497 607
Socialnämnden 594 336 239 895 565 264 205 624 29 073 -34 271 -5 199 1 695
Ekonomiskt bistånd 21 020 400 22 116 468 -1 096 68 -1 028 5 568

Tekniska nämnden 55 599 6 704 53 054 5 199 2 546 -1 506 1 040 1 323
Vatten- och avloppsverksamhet 49 265 49 265 48 343 48 343 922 -922 0 4 523
Avfallsverksamhet 25 500 25 500 24 689 24 689 811 -811 0 0
Tekniska nämnden 130 364 81 469 126 086 78 231 4 278 -3 238 1 040 5 846
Utbildningsnämnden 1 439 368 726 286 1 481 884 757 941 -42 516 31 655 -10 861 -6 913
Nämnderna 2 529 220 1 140 599 2 544 269 1 198 155 -15 049 57 556 42 506 26 284
Internränta från affärsverksam-
heten

7 247 8 843 1 596 1 596 1 730

Avskrivningar 355 99 256 0 256 -4 335
Fastighetsskatt 634 -634 0 -634 -609
Personalkostnader (pensioner, 
försäkringar m.m)

25 100 39 036 -13 936 0 -13 936 -2 635

Semesterlöneskuld m.m 1 846 -1 846 0 -1 846 -4 991
Befarade kundförluster 2 738 -2 738 0 -2 738 0
Övrigt 1 180 -1 180 0 -1 180 244
Kommungemensam 25 455 7 247 45 532 8 843 -20 077 1 596 -18 481 -10 595
Driftredovisning kommunen 2 554 675 1 147 847 2 589 801 1 206 998 -35 126 59 151 24 025 15 690
Skatteintäkter och bidrag 1 407 948 1 418 951 11 003 11 003 2 088
Statsbidrag Boverket 7 867 7 867 7 867 13 634
Finansnetto 1 952 3 135 1 183 1 183 4 759
Finansiering 0 1 409 900 0 1 429 953 0 20 053 20 053 20 482
Totalt 2 554 675 2 557 747 2 589 801 2 636 951 -35 126 79 204 44 078 36 171
Resultat 3 072 47 150 44 078 36 171
Social investeringsfond 4 642 3 026 1 616 4 508
Resultat enligt resultat- 
räkningen

-1 570 44 124 45 694 40 679

Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
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Resultaträkning 

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
Verksamhetens intäkter 1 596 179 562 473 458 943 420 949

Verksamhetens kostnader 2 -1 835 606 -1 696 163 -1 789 362 -1 657 742

Avskrivningar 3 -106 343 -97 269 -55 428 -51 242

Verksamhetens nettokostnader -1 345 770 -1 230 958 -1 385 847 -1 288 035

Skatteintäkter 4 1 122 006 1 066 402 1 122 006 1 066 402

Generella statsbidrag och utjämning 5 304 812 250 379 304 812 250 379

Finansiella intäkter 6 2 950 3 389 9 972 10 711

Finansiella kostnader 7 -32 063 -33 584 -6 820 -5 924

Resultat före extraordinära poster 51 935 55 628 44 124 33 534

Extraordinära poster

Årets resultat 8 51 935 55 628 44 124 33 534

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

Balansräkning

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningtillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 8 366 12 645 7 731 12 095

Summa Immateriella anläggningstillgångar 8 366 12 645 7 731 12 095

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 902 682 2 441 672 925 077 805 265

Maskiner och inventarier 10 105 935 104 903 103 002 102 880

Summa materiella anläggningstillgångar 3 008 617 2 546 575 1 028 079 908 146

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 15 730 15 687 34 732 34 690

Långfristiga fordringar 14 443 13 152 2 510 147 749

Summa �nansiella anläggningstillgångar 11 30 173 28 839 37 242 182 438

Summa anläggningstillgångar 3 047 155 2 588 060 1 073 053 1 102 679

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter, varulager 12 26 692 27 508 26 692 27 244

Fordringar 13 165 792 192 410 175 365 180 014

Kassa och bank 14 221 078 259 792 80 758 142 422

Summa omsättningstillgångar 413 562 479 709 282 816 349 680

SUMMA TILLGÅNGAR 3 460 717 3 067 769 1 355 868 1 452 359
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Balansräkning

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 720 080 673 427 593 119 568 559

Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 73 691 73 691

Social investeringsfond 24 294 15 320 24 294 15 320

Årets resultat 51 935 55 628 44 124 33 534

Summa eget kapital 15 870 000 818 065 735 227 691 103

Avsättningar

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 150 020 128 644 150 020 128 644

Särskild avtals/ålderspension 2 835 3 113 2 835 3 113

Övriga avsättningar 44 199 36 686

Summa avsättningar 16 197 055 168 443 152 856 131 757

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Summa långfristiga skulder 17 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 150 519 161 961 67 525 103 800

Övriga kortfristiga skulder 229 757 217 687 202 995 195 206

Summa kortfristiga skulder 18 380 276 379 648 270 520 299 006

Summa skulder 2 393 662 2 081 261 467 786 629 500

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 460 717 3 067 769 1 355 868 1 452 359

Pensionsförpliktelser 19 493 518 508 330 493 518 508 330

Borgensåtaganden 20 20 528 21 034 1 847 212 1 402 638

Summa borgens- och ansvarsåtaganden 514 046 529 364 2 340 730 1 910 968

*) Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21
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Kass� ödesanalys för kommunen

Tkr Not Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 51 935 55 628 44 124 33 534

Justering för av- och nedskrivningar 3 106 343 97 269 55 428 51 242

Justering förändring avsättning pensioner o övriga 
avsättningar

16 28 612 17 799 21 098 6 604

Justering netto reavinster/förluster 1,2 -749 -358 -1 007 -576

Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital

186 141 170 338 119 643 90 803

Ökning/minskning förråd och varulager 12 815 1 756 552 1 655

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 13 26 618 -36 702 4 649 -29 012

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 629 47 710 -28 486 4 078

Kassa�öde från den löpande verksamheten 214 203 183 102 96 358 67 524

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 22 -2 444 -16 513 -2 177 -16 695

Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -561 999 -197 462 -168 821 -88 732

Försäljning av materiella anläggningstillångar 24 1 087 655 1 007 613

Investering	i	�nansiella	anläggningstillgångar 25 -43 -43

Försäljning	av	�nansiella	anläggningstillgångar

Kassa�öde från investeringsverksamheten -563 398 -213 320 -170 033 -104 814

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning långfristiga skulder 17 11 773 52 166 11 773 1 617

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) 17 300 000 -145 000

Minskning/ökning långfristiga fordringar 11 -1 291 -3 622 145 239 224

Kassa�öde frå��nansieringsverksamheten 310 482 48 544 12 011 1 841

Årets kassa�öde -38 713 18 327 -61 664 -35 449

Likvida medel vid årets början 259 792 241 465 142 422 177 871

Likvida medel vid årets slut 221 078 259 792 80 758 142 422
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Diverse intäkter 13 683 12 524 12 865 11 688

Taxor och avgifter 119 627 118 199 129 389 127 864

Hyror och Arrenden 173 729 170 792 22 201 20 449

Bidrag 184 391 203 569 184 391 203 569

Försäljning av verksamhet och entreprenad 51 175 47 397 56 533 47 413

Exploateringsintäkter 48 172 703 48 172 703

Försäljning tomträtter 4 316 8 650 4 316 8 650

Realisationsvinster 1 087 640 1 077 613

Jämförelsestörande poster

I Exploateringsintäkter ingår försäljning tomter 48 172 48 172

I taxor och avgifter/bidrag ingår gatukostnadsersättning/exploate-
ringsbidrag på vägkropp

5 749 5 749

Summa verksamhetens intäkter 596 179 562 473 458 943 420 949

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och sociala avgifter -924 071 -858 033 -901 442 -835 178

Pensionskostnader -93 203 -74 681 -88 233 -71 765

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 264 -680 -1 264 -680

Bränsle energi och vatten -51 988 -52 674 -29 649 -30 250

Köp av huvudverksamhet -375 252 -353 358 -375 252 -353 358

Lokal- och markhyror -18 045 -13 767 -120 835 -111 680

Övriga tjänster -248 859 -216 626 -160 244 -147 493

Lämnade bidrag -49 622 -47 658 -49 622 -47 658

Realisationsförluster och utrangeringar -338 -282 -37

Övriga kostnader -72 965 -78 404 -62 821 -59 643

Jämförelsestörande poster

I verksamhetens kostnader ingår anskaffningskostnad för  
såld exploateringsfastighet

-3 274

Summa verksamhetens kostnader -1 835 606 -1 696 163 -1 789 362 -1 657 742

Kostnad för operationell leasing

Bilar och transportmedel -1 980 -1 730

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier -6 481 -6 900

Summa operationell leasing -8 461 -8 630

Avtalen löper som längst 3 år

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

Avskrivning immateriella tillgångar -6 724 -7 347 -6 541 -7 187

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -77 544 -69 346 -27 655 -24 960

Avskrivning maskiner/inventarier -22 076 -20 576 -21 232 -19 095

Summa avskrivningar -106 343 -97 269 -55 428 -51 242
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 4 SKATTEINTÄKTER

Allmän kommunalskatt 1 126 063 1 070 628 1 126 063 1 070 628

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 1 371 1 066 1 371 1 066

Skatteavräkning innevarande år, prognos -5 427 -5 292 -5 427 -5 292

Summa skatteintäkter 1 122 006 1 066 402 1 122 006 1 066 402

Slutavräkningsdifferensen för 2016 var +53 kr per invånare.  
Den preliminära slutavräkningen för 2017 visar enligt SKL:s  
prognos i december -204 kr per invånare.

NOT 5 STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 190 040 156 844 190 040 156 844

Kostnadsutjämningsbidrag 74 148 41 465 74 148 41 465

Kommunal fastighetsavgift 41 212 39 532 41 212 39 532

Generella bidrag från staten 19 498 28 081 19 498 28 081

Regleringsavgift -260 -879 -260 -879

Avgift till LSS-utjämning -19 827 -14 665 -19 827 -14 665

SUMMA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 304 812 250 379 304 812 250 379

Upplands-Bro kommun erhöll 2015 14 447 tkr i stöd för att hantera 
den rådand��yktingsituationen. Kommunen valde att periodisera 
hela beloppet till 2016 då kostnaderna fö��yktingsituationen började 
öka i betydande omfattning. 13 634 tkr har erhållits 2016 och 7 887 
tkr 2017 från Boverket för ökat bostadsbyggande.

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta på likvida medel 477 427 343 306

Ränta kravverksamhet 172 186 172 186

Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2 036 3 287

Ränta utlämnade lån 135 146 103 112

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus 2 010 2 549 2 010 2 549

Borgensavgift Koncernföretag 37 38 5 190 4 229

Övriga	�nansiella	intäkter 119 43 119 43

Summ��nansiella intäkter 2 950 3 389 9 972 10 711

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Ränta upptagna lån -28 354 -32 040 -3 111 -4 380

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -3 565 -1 441 -3 565 -1 441

Övriga	�nansiella	kostnader -144 -103 -144 -103

Summa �nansiella kostnader -32 063 -33 584 -6 820 -5 924
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FO
TO

: Istock

Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 8 BALANSKRAV

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel:

Årets resultat enligt resultaträkningen 44 124 33 534

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -1 077 -613

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 43 047 32 921

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

Uttag från sociala investeringsfonden 3 026 2 637

Insättning till social investeringsfond -12 000 -10 000

Balanskravsresultat 34 073 25 558

Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR 73 690 73 690

Ackumulerad social investeringsfond 24 294 15 320

NOT 9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 33 409 16 654 30 948 14 253

Ackumulerade avskrivningar -20 764 -13 175 -18 853 -11 666

IB Immateriella anläggningstillgångar 12 645 3 479 12 095 2 587

Överföring från eller till annat slag av tillgång 2 051 16 445 2 051 16 445

Investeringar 393 68 126 250

Avskrivningar -6 724 -7 347 -6 541 -7 187

UB Immateriella anläggningstillgångar 8 366 12 645 7 731 12 095

Avskrivningstid 3 - 5 år 3 - 5 år 3 år 3 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 2 887 851 2 778 661 890 072 803 941

Ackumulerade avskrivningar -682 102 -613 460 -225 770 -201 885

IB Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 205 749 2 165 201 664 302 602 056

Överföring från eller till annat slag av tillgång 235 457 110 635 105 750 81 923

Investeringar 17 993 5 464 17 993 5 283

Avskrivningar -77 588 -70 297 -27 655 -24 960

Avyttringar och utrangeringar anskaffningsvärde -7 773 -1 922 -6 721 -1 075

Avyttringar och utrangeringar Ack. Avskrivning 4 162 1 663 3 447 1 075

Nedskrivningar -20 000 -20 000

Summa 2 357 999 2 190 744 757 115 664 302

Pågående arbeten till- och ombyggnad 544 683 250 929 167 962 140 963

UB Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 902 682 2 441 673 925 077 805 265

Avskrivningstid 10 - 100 år 10 - 100 år 10 - 70 år 10 - 70 år

Pågående anläggningar avskrivs ej

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 248 100 263 720 239 214 254 610

Ackumulerade avskrivningar -143 197 -160 155 -136 334 -152 969

IB Maskiner och inventarier 104 903 103 565 102 880 101 642

Överföring från eller till annat slag av tillgång 5 736 1 847 5 736 1 847

Investeringar 17 373 19 287 15 618 18 524

Avskrivningar -22 077 -19 796 -21 232 -19 132

Avyttringar och utrangeringar Anskaffningsvärde -31 689 -36 754 -31 421 -35 767

Avyttringar och utrangeringar Ack. avskrivningar 31 689 36 754 31 421 35 767

UB Maskiner och inventarier 105 935 104 903 103 002 102 880

Avskrivningstid 3 - 20 år 3 - 20 år 3 - 20 år 3 - 20 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 3 500 3 500

Vårljus AB 498 498 498 498

Inera AB 43 43

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 8 119 8 119

Koncern värdepapper SABO och HBV 65 65

Summa Aktier och andelar 12 225 12 182 31 227 31 185

Långfristiga fordringar

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 145 000

Mälarkraft AB 380 493 380 493

Upplands-Bro Ryttarförening 94 220 94 220

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 268 268

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 166 166

Källskolan 1 281 1 281 1 281 1 281

Hoppetossa Norra AB 145 145 145 145

Montessoriskolan Pärlan 175 175 175 175

Övrig koncern 11 933 10 403

Summa Långfristiga fordringar 14 443 13 152 2 510 147 749

Bostadsrätter 3 505 3 505 3 505 3 505

Summa �nansiella anläggningstillgångar 30 173 28 839 37 242 182 438

Not 12 Exploateringsfastigheter, varulager

Tomtmark för försäljning 26 416 26 416 26 416 26 416

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 276 276 276 828

Förnödenheter och förråd 264

Summa exploateringsfastigheter, varulager 26 692 26 956 26 692 27 244

NOT 13 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 38 476 30 963 42 622 32 582

Statsbidragsfordringar 2 286 1 784 2 286 1 784

Momsfordran 25 937 28 596 21 809 25 331

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 64 182 92 527 80 354 91 799

Övriga kortfristiga fordringar 34 910 38 539 28 293 28 519

Summa kortfristiga fordringar 165 792 192 410 175 365 180 014

NOT 14 KASSA OCH BANK

Kassa 9 7 9 7

Postgiro 22 881 12 665 22 881 12 665

Bank 198 189 247 119 57 869 129 749

Summa Kassa och Bank 221 078 259 791 80 758 142 421
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Noter
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NOT 15 EGET KAPITAL

Ingående balans eget kapital 729 054 680 790 602 093 575 922

Uttag Social investeringsfond 3 026 2 637 3 026 2 637

Avsättning Social investeringsfond -12 000 -10 000 -12 000 -10 000

Summa Eget Kapital 720 080 673 427 593 119 568 559

Summa Resultatutjämningsreserv 73 691 73 691 73 691 73 691

IB Social investeringsfond 15 320 7 957 15 320 7 957

Uttag Social investeringsfond -3 026 -2 637 -3 026 -2 637

Reservering Social investeringsfond 12 000 10 000 12 000 10 000

Summa Social investeringsfond 24 294 15 320 24 294 15 320

Årets resultat 51 935 55 628 44 124 33 534
Summa Eget Kapital 870 000 818 065 735 227 691 103

NOT 16 AVSÄTTNINGAR
Särskild avtals/ålderspension 2 282 2 505 2 282 2 505

Förmånsbestämd/kompl pension 98 829 83 526 98 829 83 526

Ålderspension 20 239 19 034 20 239 19 034

Pension till efterlevande 1 663 968 1 663 968

Summa pensioner 123 013 106 033 123 013 106 033
Löneskatt 29 843 25 724 29 843 25 724
Summa avsatt till pensioner 152 856 131 757 152 856 131 757
Avsättning skatt 44 199 36 686

Summa avsättningar 197 055 168 443 152 856 131 757

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 1

Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet Redovisningsprinciper

AVSATT TILL PENSIONER
Ingående avsättning 131 757 125 153 131 757 125 153

Nyintjänad pension 17 142 6 957 17 142 6 957

Ränte och basbeloppsuppräkning 2 869 1 165 2 869 1 165

Ändring av försäkringstekniska grunder 692 692

Pension till efterlevande 968 60 968 60

Övrig post -167 -46 -167 -46

Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning -3 831 -3 513 -3 831 -3 513

Förändring av löneskatt 4 118 1 289 4 118 1 289

Summa avsatt till pensioner 152 856 131 757 152 856 131 757
Aktualiseringsgrad 96 % 93 % 96 % 94 %

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser 
återlånas i verksamheten

KOMMUNENS SAMLADE PENSIONSÅTAGANDEN INNEFATTAR
Avsättning pensioner (Not 16) 152 856 131 757

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 39 168 36 434

Pensionsförpliktelser (Not 19) 493 518 508 330

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 685 542 676 521
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Noter
 

Noter Koncern 2017 2016 Kommun 2017 2016
NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kommuninvest 1 836 120 1 379 900 20 000 20 000

Handelsbanken 55 000 55 000 55 000 55 000

Kommuninvest, vidareförmedlat till Upplands-Bro  
Kommunfastigheter AB

145 000 145 000

Nordea Hypotek AB 11 220

Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit 1 891 120 1 591 120 75 000 220 000

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 94 077 81 402 94 077 81 402

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 5 327 5 771 5 327 5 771

Exploateringsbidrag 13 420 13 751 13 420 13 751

Övriga investeringsbidrag 3 856 3 491 3 856 3 491

Gatukostnadsersättningar 5 585 6 077 5 585 6 077

Summa förutbetalda intäkter 122 266 110 493 122 266 110 493

Summa långfristiga skulder 2 013 386 1 701 613 197 266 330 493

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgif-
ter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande 
tillgång har

UPPGIFTER OM LÅN I BANKER OCH KREDITINSTITUT

Genomsnittlig ränta 1,83 % 1,99 %

Genomsnittlig räntebindningstid 1,01 år 1,04 år

Lån som förfaller inom

1 år 27 % 75 %

2 - 3 år 73 % 25 %

3 - 5 år

Kommunen har avtal om re�nansiering av lån med kortare återstå-
ende löptid än 1 år

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 147 978 161 961 67 525 103 800

Moms 5 071 3 695 5 037 3 676

Personalens skatter, avgifter 32 653 30 544 32 653 30 544

Upplupna löner, sociala avgifter 51 494 50 080 51 494 50 080

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 39 168 36 434 39 168 36 434

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 13 213 12 269 13 213 12 269

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 68 590 70 751 42 363 45 778

Balanserat resultat renhållningen 3 200 2 181 3 200 2 181

Övrigt 18 909 11 734 15 867 14 245

Summa kortfristiga skulder 380 276 379 649 270 520 299 006
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Noter
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NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 397 166 421 556 397 166 409 086

Löneskatt 96 352 102 269 96 352 99 244

Summa 493 518 523 825 493 518 508 330

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningsla-
gen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat 
pensionsåtagande.

NOT 20 BORGENSFÖRBINDELSER

Kungsängens Tennisklubb 990 1 130 990 1 130

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 450 450

Brf i HSB 18 855 19 067 18 855 19 067

AB Upplands-Brohus 925 900 625 900

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000

Upplands-Bro Kommunfastigheter 752 000 607 000

Österhöjdens Garage AB 22 000 22 000

Statligt kreditgaranterade bostadslån 17 91 17 91

Övriga: Fastigo m.m 216 296

Summa 20 528 21 034 1 847 212 1 402 638

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41 % resp 3,77 %.

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för-
hållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
�nansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 948 159 722 kronor (0,57 %) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 992 628 341 kronor (0,57 %).
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NOT 21 KONCERNINTERNA FÖRHÅLLANDEN

Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Kommunen

Kommunföretag AB 100 % 968

AB Upplands-Brohus 100 % 678

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 100 % 290

Österhöjdens Garage AB 51 %

Enhet Ägd andel Försäljning/Finansiell Lån Borgen
Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen 17 511 115 710 1 827

Kommunföretag AB 100 % 127

AB Upplands-Brohus 100 % 26 712 12 768 926

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 100 % 88 901 4 704 752

Österhöjdens Garage AB 51 % 97 39 22
 

Noter
 

Noter Kommun 2017 2016
NOT 22 INVESTERING I IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Implementering EDP Future Web 126

Fortsatt utbyggnad IT 2 051

Dagvattenmodell Gröna Dalen 203

IFATT en IT infrastruktur i takt med tiden 14 701

System för dokument och ärendehantering 1 524

Kommun och fritidskarta 220

BAL-modul 48

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Budget och prognossystem 268 -182

Totalt 2 444 16 513
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Noter
 

Noter Kommun 2017 2016
NOT 23 INVESTERING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Upprustning Kvistaberg 2 102

Härnevi 7:17 Lindhagaberg 590 10 122

Norrboda Brunna verks.omr 27 572 6 974

Ekhammar 4 387

Sylta 3 4 424

Ringvägen 3 209 6 015

Finnsta Gärde Solhaga 2 324

Kungsängen C 3 414 4 872

Råby skog, LSS boende 2 318

Beläggning 5 525 3 051

Gatubelysning 6 766

Tra�k	och	tillgänglighetsprogrammet 6 572 0

Övriga gator och vägar 9 056 13 823

Stall Prästtorp 13 643 9 570

Övriga pågående projekt 22 071 3 276

VA-ledning 45 979 3 909

Maskiner och inventarier 15 618 20 371

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Upprustning fastighet 129 707 28 265

Pågående projekt 261 715 79 702

Maskiner och inventarier 1 755 763

Totalt 561 999 197 462

NOT 24 FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Fastighetsreglering Viby 19:18 - 9:38/Mark 1 077 590

Diverse maskiner 23

Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB

Diverse inventarier/maskiner 10 42

Totalt 1 087 655

NOT 25 INVESTERING I FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kommunen

Förvarv aktier i Inera AB 43 0

Totalt 43 0
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Internleasing datorer till verksamheterna 4 513 -4 513

E-förvaltning och kvalitetsarbete 1 000 372 100 628 528 528

E-arkiv 500 118 382 382 382

Bredbandsutbyggnad 1 000 20 980 980 980

Fortsatt utbyggnad IT 5 000 2 051 2 307 2 949 642 642

Investeringsram övrigt att fördela 3 500 2 168 290 1 332 1 042 1 042

Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska 
kanaler

400 400 400 400

Miljöledningssystem 200 200 200 200

Projekt översyn Furuhällshuset 750 101 750 649 649

Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet 50 99 50 -49 -49

Härnevi 7:17 Lindhagaberg 590 -590

Ekhammar 7:20 4 387 -4 387

Agresso Tid och Projekt 200 18 200 182 182

Exploateringsredovisning pågående projekt:

NORRBODA (HSB) Allmänna anläggningar 111 -111

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna anläggningar 27 572 -27 572

Stockholm Väst Logistikcentrum Allmänna anläggningar 25 -25

Örnäs verksamhetsområde Allmänna anläggningar 33 -33

Ringvägen allmänna anläggningar 3 209 -3 209

Gamla brandstationen i Bro Allmänna anläggningar 92 -92

Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning 0 0

Detaljplan	för	Jursta	3:14	m.�	Allmänna	anläggningar 90 -90

Kockbacka allmänna anläggningar 305 -305

Trädgårdsstaden i Bro Allmänna anläggningar 651 -651

Råby Skog, LSS boende Allmänna anläggningar 2 318 -2 318

Råby Skog, LSS boende VA 855 -855

Genomförande skötselplan Lejondals naturreservat 44 -44

Kommunstyrelsen 12 600 4 729 47 711 7 871 -39 840 4 956

Investeringsram BMN 70 70 70 70

Ärendehanteringssystem 900 300 729 600 -129 -129

E-tjänster 100 100 100 100

Bygg- och miljönämnden 1 070 300 729 770 41 41

Investeringsram KFN 623 0 0 623 623 623

Upprustning Kvistaberg 6 920 2 786 2 102 4 134 2 032 2 032

Upprustning stall Prästtorp 27 000 10 441 13 643 16 559 2 916 2 916

Skatepark 600 569 0 31 31 0

Elbelysning motionsspår Lillsjön 450 0 0 450 450 450

Fasadskyltar 360 209 79 151 72 72

Skyltar fornminne 100 82 1 18 17 17

Sporthall anpassad för bordtennis 150 58 361 92 -269 -269

Sand�lter	-	simhallen 5 242 5 242 200 0 -200 -200

Kulturskolan instrument 400 0 165 400 235 235
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Inventarier biblioteket/Kulturhuset 483 367 152 116 -36 -36

Inventarier biblioteket i Bro 274 83 41 191 150 150

Förbättring badplatser 609 550 38 59 21 21

Aktivitetspark i Råby, Bro 4 000 127 622 3 873 3 251 3 251

Arbetsfordon IP 600 0 449 600 151 151

Självservice bibliotek 180 0 0 180 180 180

Utveckling plan 2 kulturhus 100 0 0 100 100 100

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 100

Ekhammarhallen 140 0 59 140 81 81

Taggläsare Brohuset 100 0 0 100 100 100

Ekhammarscen 280 0 304 280 -24 -24

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 0 30 60 30 30

Skvalprännor 160 0 0 160 160 160

Biografutrustning till Blackbox 0 377 0 -377 0

Sporthall anpassad för bordtennis 0 83 000

Kultur- och fritidsnämnden 48 931 20 514 18 621 28 417 9 796 93 142

Inventarier Utföraravdelningen 1 875 1 875 1 875 901

Möbler Gruppbostäder 382 -382

Tvättmaskin, torktumlare Gruppbostad 21 -21

Inredning Dagverksamhet 85 -85

Inredning Förebyggande enheten 174 -174

Sängar Allégården 25 -25

Ny expedition Hälso- och sjukvårdsenheten 60 -60

Köksutrustning Norrgården 16 -16

Inredning Sjuksköterskeexpeditionen 30 -30

Elcyklar Hemtjänst 108 -108

Inredning hemtjänstlokaler 76 -76

Socialnämnden 1 875 0 974 1 875 901 901

Gatubelysning 30 959 22 959 6 766 8 000 1 234 1 234

Beläggningsunderhåll 47 702 41 702 5 525 6 000 475 475

Lekplatser 6 410 10 1 939 6 400 4 461 4 461

Bullerdämpande åtgärder 3 116 1 170 10 1 946 1 936 1 936

Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen 7 789 4 414 3 414 3 375 -39 -39

Kungsängens c etapp 3 Torget 4 900 238 1 758 4 662 2 905 2 905

Tra�k-	och	tillgänglighetsprogram 23 913 17 820 6 572 6 093 -479 -479

Skyltning 1 068 48 469 1 020 551 551

Program schakttillstånd och TA-planer 251 4 122 247 125 125

Konstbyggnader 3 501 2 841 32 660 628 628

Tillgänglighetsanpassad	�skebrygga 200 0 200 200 200

Kockbacka	tra�plats 4 100 0 4 100 4 100 4 100

Cykelställ, skyltar samt belysning 70 0 70 70 70

Parkeringspaketet Kungsängen 2 000 0 1 668 2 000 332 332

Ridstigar 1 328 0 66 1 328 1 262 1 262
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Investeringsredovisning
 

(tkr) Total kalkyl Förbrukat 
tom 2016

Redovisat 
2017

Budget
2017

Kvar av  
projekt-

budget 2017

Ombudget- 
eras till

2018 
Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Utveckling av Bro Centrum 500 0 205 500 295 295

Parkeringsåtgärder 500 0 49 500 451 451

Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning) 700 0 145 700 555 555

Trygghetsskapande åtgärder 500 0 391 500 109 109

Promenad vid Lillsjön 500 0 500 500 500

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende 1 400 0 1 400 1 400 1 400

Inventarier TMA-vagn 158 0 158 158 0 0

Utveckling av allmänna ytor 1 620 0 1 210 1 620 411 411

Nya arbetsplatser Tekniska 214 214 214 0 0

Tekniska nämnden 143 399 91 206 30 711 52 193 21 482 21 482

Passersystem till kretsloppscentraler 541 431 143 110 -33

KLC i egen regi 90 0 92 90 -2

Avfallsverksamhet 631 431 235 200 -35 0

Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning 0 67 0 -67

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 3 239 1 476 653 1 763 1 110 1 110

Reinvestering Murarv. 6 000 9 0 5 991 5 991 5 991

Diverse inv. Maskiner 1 242 942 -1 300 301 175

Diverse åtgärder Pumpstationer 5 541 2 145 256 3 396 3 140 3 140

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 1 500 93 0 1 407 1 407 1 407

LPS-pumpar	ospeci�cerat 1 800 891 224 909 685 685

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 0 0 150 000 150 000 150 000

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 1 817 63 400 148 183 84 783 84 783

Vattenkiosker 3 000 272 555 2 728 2 173 2 173

Dagvattendammar/-åtgärder 9 645 244 1 283 9 401 8 118 8 118

Nya ledningar ospec 2 500 0 340 2 500 2 160 2 093

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000 0 3 000 3 000 3 000

Ådö utbyggnad 31 500 577 129 30 923 30 794 30 794

Utökat VA-verksamhetsområde 6 500 136 0 6 364 6 364 6 364

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000

Implementering av EDP Future Web 0 0 126 0 -126 0

Dricksvattenmodell 0 0 101 0 -101 -101

Anläggningsavgifter 0 -21 027 0 21 027

Vatten- och avloppsverksamhet 385 467 8 602 46 105 376 865 330 760 309 733

Tekniska nämnden 529 497 100 239 77 051 429 258 352 207 331 214

Modernisering av Hagnässkolan, inventarier 4 000 2 900 4 000 1 100 1 100

Utomhusmiljö förskolor och skolor 2 000 1 402 2 000 598 598

IKT-satsningar förskolor och skolor 2 796 2 796 2 796 0

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 3 273 2 280 3 273 993 993

Utemiljö/inventarier till nya paviljonger 2 000 1 689 2 000 311 311

Larm och säkerhet 1 500 211 1 500 1 289 1 289

Modernisering av kök enligt plan, utrustning 2 500 263 2 500 2 237 2 237

Utbildningsnämnden 18 069 0 11 541 18 069 6 528 6 528

Summa investeringsredovisning 612 042 125 782 156 627 486 260 329 633 436 782
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Exploateringsredovisning
 

Upparbetat 2017 Totalt till och med 2017-12-31

Exploateringsprojekt Drift Mark Investering Drift Mark Investering Totalt
Norrboda (HSB) -60 -111 2 541 -1 560 980

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde 45 081 -27 572 42 283 -32 092 10 190

Stockholm Väst Logistikcentrum -13 -25 -558 -25 -583

Svenska väg 1 051 1 171 1 171

Ekhammar 4:214 -78 -78

Detaljplan för Ekhammar 4:405 (Pärlan) -17 -17

Detaljplan Ekhammar Särskola -14 -20 -20

Gjuteritomten/Kungsängens Kyrkby 2:164 111 165 165

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131) -44 -477 -477

Örnäs verksamhetsområde -61 -33 -70 -33 -103

Lillsjön-Örnässjön -368 -368 -368

Detaljplan Rankhus etapp 1 556 821 821

Brunna industriområde -3 306 -2 700 -1 682 -7 688

Detaljplan för Sylta 7:8 -58 -58

Korsängen -67 -4 102 -9 625 -13 728

Ålsta Aspvik -1 -2 063 0 -976 -3 039

Ringvägen 1 335 -3 209 280 -679 -10 721 -11 120

Tibbleängen 129 236 236

Enbärsvägen -1 -194 -194

Tillägg 2 Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 140 140

Äldreboende Lillsjöbadväg -136 -391 -391

Detaljplan Förskola Lillsjö badväg 24 24 24

Bagarvägen 4 4

Kevans Stugby -4 -4

Gamla brandstationen i Bro -26 -92 24 -92 -68

Församlingslokal Svenska kyrkan i Bro -53 -29 -29

Infartsparkering Bro -7 -7

Skällsta industriområde 972 -1 913 -1 305 -2 246

Klöv	och	Lilla	Ullevi	1:5	m.�.	(Skällsta	verksamhets-
område)

-135 -442 -230 -672

Detaljplan Klövberga 203 1 130 1 130

Detaljplan Klöv och Lilla Ullevi 1:12 (Klövängen) -25 -61 -61

Jursta -5 -5

Detaljplan	för	Jursta	3:14	m.� -154 -90 -467 -90 -558

Kockbacka 81 -305 52 141 -1 870 -45 170 5 100

Anslutningsväg E18 Bro -202 -10 045 -10 247

Finnsta Bo Klok 3 846 3 846

Härnevi 1:73 (Allévägen/Lärarvägen) -70 -70

Detaljplan för del av Härnevi 29:1 -16 -16

Säbyholm -101 -25 -25

Köpmanvägen i BRO -3 32 32
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Exploateringsredovisning 

Upparbetat 2017 Totalt till och med 2017-12-31

Exploateringsprojekt Drift Mark Investering Drift Mark Investering Totalt
Detaljplan Finnsta 1:230 Blommans förskola 88 127 127

Detaljplan Södra Finnsta -6 -6

Kocktorp (del av Kockbacka 2:1) -114 -114 -114

Säbyholm detaljplan 100 100 100

Trädgårdsstaden i Bro -490 -651 -20 082 -9 399 -651 -30 133

Hästsportanläggning Önsta -301 14 14

Trädgårdsstaden i Bro etapp 2 -12 -12

Trädgårdsstaden i Bro etapp 3 -44 -44

Husbytorp/Tegelhagen 187 -1 052 -1 052

Brogård -634 -27 -662

Björknäs -6 706 -6 706

Kvista 2:5 -915 -915

Detaljplan för Sågbacken o Verkaviken (Björknäs 
1:4	m.�.).	Del	av	13605

-84 -84

Detaljplan	för	del	av	Brogård	1:88	m.� 15 15

Björknäs gård -281 -281 -281

Högbytorp -55 -1 075 -1 075

Råby Skog LSS boende -3 173 -4 856 -4 856

Avslutade projekt:

Detaljplan för Sylta 7:8

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

Säbyholm

Summa exploateringsredovisning 46 443 0 -35 261 62 031 -26 416 -109 325 -73 717
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Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning
 

RESULTATRÄKNING, tkr 2017 2016
Verksamhetens intäkter 47 529 45 876

Verksamhetens kostnader -35 409 -31 919

Avskrivningar -8 180 -7 582

Interna intäkter 698 617

Interna kostnader (PO, internränta och köpt internt av kommun) -4 754 -2 543

Verksamhetens nettokostnader -117 4 449

Finansiella intäkter 117 75

Finansiella kostnader -1

ÅRETS RESULTAT 0 4 523

BALANSRÄKNING, tkr 2017 2016
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 210 460 154 369

Maskiner och inventarier 4 426 5 331

Summa anläggningstillgångar 214 886 159 700

Omsättningstillgångar

Fordringar 26 827 17 388

Kassa och bank 10 919

Summa omsättningstillgångar 26 827 28 307

SUMMA TILLGÅNGAR 241 713 188 006

SKULDER

Långfristiga skulder

Bildande av VA balansräkningsenhet 2008 88 151 88 151

Anslutningsavgifter VA Periodiserade 104 264 92 406

Lån av kommunen 40 298

Summa långfristiga skulder 232 714 180 557

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 954 2 957

Övriga kortfristiga skulder 7 046 4 492

Summa kortfristiga skulder 9 000 7 449

SUMMA SKULDER 241 713 188 006
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I januari presenterade kommunen ett förslag om en plan (VA-plan) som ska ge en långsiktig planering för vatten- 
och avloppsförsörjningen i Upplands-Bro. Planen gäller både kommunalt och enskilt vatten och avlopp. 

81



82

F I N A N S I E L L A  R A P P O R T E R  O C H  T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning vilket bl.a. inne-
bär att:

Intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska till-
gångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Fordringarna har upptagits till de be-
lopp varmed de beräknas in�yta.

Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. Värdering av omsättningstill-
gångar har gjorts till det lägsta av verk-
ligt värde och anskaffningsvärde.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster betraktas 
poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 miljoner kronor. De särredo-
visas i resultaträkningen om dessa före-
kommit under räkenskapsåret. Gatukost-
nadsersättningar eller exploateringsbidrag 
som belöper på vägkropp redovisas alltid 
som jämförelsestörande post.

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod.

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nytt-
jandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet. På till-
gångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas 
normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 
33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedöm-
ning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna 
har fastställts med utgångspunkt från 
Rådets skrift om avskrivningar men med 
egen bedömning av tillgångarnas beräk-
nade nyttjandetid. Omprövning av nytt-
jandeperioder sker om det finns om-
ständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften, organisationsför-
ändringar). Om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras av-
skrivningstiden.

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika 
stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentav-
skrivning.

Leasingkostnader
Kommunens leasingavtal har bedömts 
vara operationella eller har en avtalstid 
på tre år eller kortare, vilket innebär att 
leasinghyror hänförliga till året redovi-
sats som kostnad i resultaträkningen.

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjande- 

period om minst 3 år klassi�ceras som 
anläggningstillgång om beloppet över- 
stiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till ett halvt 
basbelopp (22 400 kr) och gäller som  
gemensam gräns för materiella- och  
immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättningar tas upp 
som en förutbetald intäkt och periodise-
ras över anläggningens nyttjandeperiod.

I anskaffningsvärdet ingår inga låne-
kostnader (kommunen tillämpar huvud-
metoden).

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade en-
ligt RIPS07. Pensionsåtaganden för an-
ställda i de företag som ingår i kommun-
koncernen redovisas enligt BFN K3. För 
avtal med samordningsklausul utgår be-
räkningen från de förhållanden som är 
kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån 
att ingen samordning kommer att ske. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som av-
sättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar.

Resultatutjämningsreserv, RUR
Kommunfullmäktige har i samband med 
beslut om budget fattat beslut om regel-
verket för resultatutjämningsreserven. 
Mål och riktlinjer för hanteringen av re-
sultatutjämningsreserven är en del av 
mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Resultatutjäm-
ningsreserven speci�eras i balanskravs-
utredningen.
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Social investeringsfond
Kommunfullmäktige beslutade inför 
2014 att inrätta en Social investerings-
fond inom ramen för balanskravsutred-
ningen med riktlinjer hur fonden ska han-
teras. Av kommunens resultat för 2013 
reserverades 10 miljoner kronor inom 
eget kapital till fonden. 2016 reserverades 
ytterligare 10 miljoner kronor av årets till 
fonden. Efter uttag från fonden �nns det 
kvar 12, 3 miljoner kronor. Avsikten med 

Upplands-Bro kommuns sociala investe-
ringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt 
skede för att alla medborgare varaktigt 
och långsiktigt ska kunna leva goda liv. 
Som ett komplement till den ordinarie 
verksamheten ska investeringarna främja 
trygghet, lärande och hälsa för att före-
bygga risken för arbetslöshet och utanför-
skap bland kommuninvånarna. Sociala 
investeringsfonden speci�ceras i balans-
kravsutredningen.

Exploateringsredovisning
Kommunen följer regelverket utifrån 
idéskriften från Rådet för kommunal re-
dovisning (RKR), ”Redovisning av kom-
munal markexploatering - En praktisk 
vägledning” samt god redovisningssed.
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Upplands-Bro kommun har drygt 27 000 invånare och är en 
växande kommun, både när det gäller invånare och företagse-
tableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil 
nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter 
till Stockholms central. Här �nns två tätorter, Kungsängen och 
Bro, och en levande landsbygd.

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till 
år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. 
Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, förenings-
liv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt 
Upplands-Bro.
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Uppföljning av nämndernas interna 
kontrollplaner 2017 

Förslag till beslut 
Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner 2017 godkänns. 

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för den interna 
kontrollen i nämnderna är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns 
ett fortsatt utvecklings- och dokumentationsbehov på många områden. 
Åtgärder planeras eller har vidtagits där det funnits brister. 

Under 2017 förstärktes ekonomistaben med en funktion som ska ta fram ett 
systemstöd via Stratsys för interna styrningen och kontrollen. Utgångspunkten 
är att det ska hjälpa verksamheterna att på ett mer systematiskt sätt arbeta med 
processen och utveckla den. 2018-års interna kontrollplaner har tagits fram i en 
gemensam struktur och kommer att följas upp på ett likartat och strukturerat 
sätt. Arbetet utvecklas ytterligare inför 2019 då risk- och väsentlighetsanalyser 
kommer att göras som stöd för vilka kontroller som ska ingå i den interna 
kontrollplanen för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018. 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern styrning och kontroll § 13 
ska nämnderna årligen rapportera till Kommunstyrelsen verksamhetens arbete 
med intern styrning och kontroll. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen av 
kommunen. Därutöver ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa en 
tillfredställande intern styrning och kontroll av de verksamheter som de är 
direkt ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och 
bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen i sina 
verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande 
organisation för arbetet med den interna styrningen och kontrollen. Under 2017 
har ekonomistaben förstärkts med en funktion med ansvar för utveckling av 
lednings- och styrningsprocesserna där bland annat interna styrningen och 
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kontrollen ingår. 2018-års interna kontrollplaner har tagits fram i en gemensam 
struktur och kommer att följas upp på ett likartat och strukturerat sätt med stöd 
av verksamhetssystemet Stratsys. Arbetet utvecklas ytterligare inför 2019 då 
risk- och väsentlighetsanalyser kommer att göras som stöd för vilka kontroller 
som ska ingå i den interna kontrollplanen för 2019. 

Barnperspektiv 
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och 
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör 
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper 
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den 
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och 
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna 
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer 
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i 
verksamheten. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Rapport uppföljning intern kontroll 2017 med bilagor, daterad den 3 april 
2018.Ko 

Beslut sänds till 
 Revisorerna 
 Nämnderna 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 om ett reglemente för intern 
styrning och kontroll i Upplands-Bro kommun. Bakgrunden var bland annat 
revisorernas granskning av kommunens system och rutiner för den interna 
kontrollen. Granskningen visade differentierade system och angreppssätt när 
det gäller intern styrning och kontroll i olika delar av organisationen. Bland 
annat konstaterades att den centrala styrningen och uppföljningen av den 
interna kontrollen varit svag. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen för 
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt 
ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och 
bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina 
verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande 
organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen. 
 
Det nya reglementet och tillämpningarna tydliggör ansvarsrollerna och att 
riskhanteringen genomförs i flera steg. Reglementet stärker också det centrala 
samordnings- och utvecklingsansvaret hos ekonomistaben. Ekonomistaben tillsatte 
därför i augusti 2017 en person som ska arbeta med att utveckla kommunens interna 
styrning och kontroll. För att kommunen ska arbeta enhetligt vad det gäller arbetssätt 
och begrepp kommer 2018 års uppföljning ske i kommunens planerings- och 
uppföljningssystem Stratsys. Att arbeta med intern styrning och kontroll i Stratsys 
kommer även att stötta processen kring att upprätta de interna kontrollplanerna för 
2019 enligt kommunens reglemente med riskidentifiering samt efterföljande risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
 

1.1 Nämndernas uppföljning 
Nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter 
genom att: 
- Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de 
egna verksamheterna och årligen uppdatera dessa. 
- Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 
- Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
- Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern 
styrning och kontroll. 
 
Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för 2017 och följt upp dessa. 
 
Uppföljningen av kommunstyrelsens interna kontrollplan godkändes i 
Kommunstyrelsen den 31 januari 2018. 
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Bygg- och miljönämnden 
 
I Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan har följande processer 
identifierats och varit föremål för kontroll och uppföljning under 2017: 
 
- Tillsyn 
- Avgiftsfakturering inom bygglovsverksamheten 
- Upphandling 
- Interndebitering 
 
Uppföljning med kommentarer och vidtagna åtgärder är sammanställda i 
bilaga: Intern styrning och kontroll – Uppföljning 2017 Bygg- och miljönämnden 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
I Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan har följande processer 
identifierats och varit föremål för kontroll och uppföljning under 2017: 
 
- Dokumenthantering 
- Aktuellt reglemente 
- Aktuell delegationsordning 
- Har beslut från nämnden genomförts 
- Användning av direktupphandlingsmodul 
Uppföljning med kommentarer och vidtagna åtgärder är sammanställda i 
bilaga: Intern styrning och kontroll – Uppföljning 2017 Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Socialnämnden  
 
I Socialnämndens interna kontrollplan har följande processer identifierats och 
varit föremål för kontroll och uppföljning under 2017: 
 

- Verksamhets- och målstyrningsverktyget Stratsys 
- Resultatuppföljning med helårsprognos 
- Delårsbokslut 1 och 2 (delårsrapport) 
- Fakturakontroll i ekonomisystem 
- Riktlinjer 
- Patientsäkerhetsberättelse 
- Kvalitetsberättelse  
- Rättssäker handläggning av Myndighetsutövningen 
- Lex Sarah, Klagomål och synpunktshantering 
- Logg kontroll 
- Ej verkställda beslut; SoL samt LSS 
- Uppföljning av avtalstrohet enligt kommunallagen 
- Dokumentation, Myndighet och beställaravdelning 
- Dokumentation, Utföraravdelning 
- Egenkontroller 
- Statistikuppföljning 
- Kvalitetsuppföljning avseende kommunal hälso- och sjukvård 
- Kvalitetsuppföljning ledningssystem 
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Uppföljning med kommentarer och vidtagna åtgärder är sammanställda i 
bilaga: Intern styrning och kontroll – Uppföljning 2017 Socialnämnden. 
 
Tekniska nämnden  
 
I Tekniska nämndens interna kontrollplan har följande processer identifierats 
och varit föremål för kontroll och uppföljning under 2017: 
 

- Ta fram rutin för uppföljning av våra entreprenadavtal 
- Ta fram rutin för dokumentation av projekt 
- Kontrollera att upphandlingar genomförts på ett korrekt sätt 
- Ta fram en teknisk handbok 
- Utreda vattenredundansen i kommunen 

 
 
Uppföljning med kommentarer och vidtagna åtgärder är sammanställda i 
bilaga: Intern styrning och kontroll – Uppföljning 2017 Tekniska 
nämnden. 
 
 
Utbildningsnämnden  
 
I Utbildningsnämndens interna kontrollplan har följande processer identifierats 
och varit föremål för kontroll och uppföljning under 2017: 
 
Undervisningstid i grundskolan och grundsärskolan  
Kontrollen syftar till att säkerställa att eleverna i grundskolan och i grundsärskolan får 
den undervisningstid de har rätt till enligt timplanen, minst 6 890 timmar (10 kap. 5 § 
och 11 kap 7 § skollagen). Kontrollmomentet innehåller inga avvikelser, se tillhörande 
kontrollrapport för utförlig beskrivning. 
 
Beslut om svenska som andraspråk  
Kontrollera att rektor, eller den rektor delegerat det till, fattar beslut om svenska som 
andraspråk för en elev. Avvikelser har konstaterats, se tillhörande kontrollrapport för 
utförlig beskrivning. 
 
Bidrag för nyanlända elever  
Kontroll av hur Utbildningskontoret använder och fördelar de bidrag som rör 
nyanlända elever. Avvikelser har konstaterats, se tillhörande kontrollrapport för utförlig 
beskrivning. 
 
Utdrag ur belastningsregistret  
Kontrollen är en uppföljning av 2014 års kontroll. Avvikelser har konstaterats, se 
tillhörande kontrollrapport för utförlig beskrivning. 

 
Uppföljning med kommentarer och vidtagna åtgärder är sammanställda i 
bilaga: Intern styrning och kontroll – Uppföljning 2017 Utbildningsnämnden 

 

 
 



Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2017 för Bygg- och miljönämnden 
 

Förbättringsåtgärd Status december 2017 

Uppdatera rutinen för att följa upp tillsynsplanen och säkerställa att alla 
tillsynsbesök vi tagit betalt för blir utförda.  

Ansvariga: Miljöchef, bygglovschef och livsmedelschef 

Vi följer upp vår tillsynsplan varje årsbokslut. /Bygglov 

Vi följer upp tillsynsplanen per helår/Miljö 

 

 

 

 

 

 

 

Från och med januari 2017 ska fakturaunderlagen läggas in i 
ärendehanteringssystemet Castor. I samband med det införs en rutin för 
att fakturera vid två olika tillfällen under bygglovsprocessen. 

Ansvarig: Bygglovschef 

Vi har under 2017 inväntat en upphandling av ärendehanteringssystemet 
Castor då det är i Castor som lösningen ligger. 

När faktureringsmodulen i Castor blir klar under 2018 kommer 
inspektörer ta en separat avgift för sitt arbete vilket säkerställer en 
periodisering. /Bygglov 

 

 

 



 

 

1. Utbildning om LOU för berörda chefer och medarbetare inom 
nämndens ansvarsområde.  

2. Ge alla avdelningschefer tillgång till upphandlingsmodulen 

Ansvarig: Kontorschef 

 

 

 

 

 

 

Tydliggöra vad som ska interndebiteras. Ta fram en rutin för 
timrapporteringen. Görs i samarbete med controller på ekonomistaben. 

Ansvarig: Kontorschef  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga för förbättringsåtgärderna: Åsa Bergström, Olof Forsberg, Kent Olsson och Mathias Rantanen 



Uppföljning av kontroll - och åtgärdsplan 201 7 för Kultur - och fritidsnämnden

Process Risk Befintliga kontroller Åtgärder Tidsplan Ansvar Uppföljning

Dokumenthantering Risk för dokument
inte hanteras som
allmän handling och
att diarieföring inte
lever upp till regler
på området.

Inga systematiska
kontroller görs i nuläget.

Utbildning i programmet
Public 360 genomförs
februari 2017 i samband
med att systemet införs

Enligt
kommunkansliets
plan

Kultur - och
fritidschef följer
upp med
kansliet.

Utbildning i Public 360 är
genomför d för samtliga
användare.

Är nämnden s
reglemente aktuellt

Att nämnden inte har
rätt mandat/fullgör
sina uppgifter

Systematiska kontroller
görs i nuläget.

Kontroll av faktisk situation Juni 2017,
December 2017

Kultur - och
fritidschef

Författningssamlingen är
aktuell.

Är delegationerna
inom nämnden
aktuella

Ej giltiga beslut Systematiska kontroller
görs i nuläget.

Kontroll av faktisk situation Juni 2017,
December 2017

Kultur - och
fritidschef

Delegationsförteckninge
n är aktuell.

Har beslut från
nämnden
genomförts

Beslut ej genomförs Systematiska kontroller
görs i nuläget.

Genomgång av alla
nämnd protokoll

Juni 2017,
December 2017

Kultur - och
fritidschef

Nämndens beslut har
genomförts eller är under
genomförande.

Användning av
direktupphandlings
modul

Om stora
direktupphandlingar
inte registreras kan
kommunen ha köpt
för mer än
lagstiftningen tillåter.

Kontoret gör inga
systematiska kontroller i
nuläget

Direktupphandlingar över
50 000 kr måste hanteras i
direktupphandlings module
n

Juni 2017,
December 2017

Controller Stickprov har visat att
direktupphandlingar över
50 000 kr vid flera
tillfällen inte har
hanterats i kommunens
modul för
direktupphandlingar.
Under nästa år kommer
en utbildningsinsa ts att
genomföras för att öka
förståelsen och
kunskapen i
organisationen.



Bilaga – Intern kontrollplan 2017 uppföljning och åtgärdsplan för Socialnämnden 2018-02-08 
 

Område Kontrollmoment Uppföljning 
Verksamhets- och målstyrningsverktyget 

Stratsys 
Tertialuppföljning av budget, mål, indikatorer 
och aktiviteter 

Tertialuppföljning sker på socialkontorets 
chefsmöten. 1: a tertialuppföljningen 
redovisas internt inom socialkontoret. 2: a 
tertialuppföljningen redovisas i delårsbokslut 
som ett ärende på Socialnämnden. 

Resultatuppföljning med helårsprognos Resultat och helårsprognos avseende ekonomi Resultatuppföljning med helårsprognos sker 
månatligen till socialnämnden. 

Delårsbokslut 1 och 2 (delårsrapport) Delårsbokslut med helårsprognos och 
tertialuppföljning av verksamhetsplan 

Delårsboksluten rapporteras i Stratsys och 
sammanställs av avdelningen för kvalitet - 
och verksamhetsstöd per den sista april samt 
den sista augusti årligen. Redovisas som 
ärende i Socialnämnden i maj och september. 

Egenkontroll  
Fakturakontroll i ekonomisystem 

 Faktura är beslutsattesterad av behörig 
attestant 

 Ekonomiskt bistånd sker till rätt 
betalningsmottagare 

 Kontroll av samtliga handkassor 

Det har ej genomförts någon egenkontroll i 
fakturasystemen under 2017. 
Detta på grund utav att socialkontoret 
missade att ta upp internkontrollplan 2017 för 
beslut i nämnden under året.  
Ansvarig ekonom på ekonomistaben fick 
således inget nytt uppdrag om att genomföra 
dessa egenkontroller.  

Riktlinjer Socialnämndens riktlinjer revideras Revidering sker årligen enligt turordning i 
kalendariet av avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd samt redovisas som ärenden 
i socialnämnden löpande under året. 

  



Område             Kontrollmoment Uppföljning 

Kvalitetsberättelse Dokumentation SOSFS 

2011:9, 7 kap 
 Riskbedömning  
 Egenkontroll  
 Klagomål och synpunkter  
 Avvikelse -och förbättringsförslag 
 Anmälningsskyldigheter  
 Brukarundersökning  
 Öppna jämförelser  
 Medarbetarundersökning  
 Kompetensutvecklingsplan  
 Samverkan  
 Tillsyn 
 Personalens delaktighet 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Samtliga enhetschefer rapporterar sina 
kvalitetberättelser i Stratsys i februari årligen.  
 
Sammanställning av inrapporterade 
kvalitetsberättelser sammanställs av 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
och redovisas som ärende i socialnämnden. 

Patientsäkerhetsberättelse:  
 
Patientsäkerhetslagen 3:9 samt SOSFS 

2011:9 om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete kap 7:2 

 Ansvarsfördelning avseende 
patientsäkerheten 

 Patientsäkerhet genom egenkontroll  
 Samverkan för att förbygga 

vårdskador  
 Hantering av risk för vårdskador 
 Hur rapporter och händelser har 

hanterats  
 Inkomna klagomål och synpunkter 

som berör patientsäkerheten 5 kap.§3 
PSL  

 Hur många händelser som utretts 
(vårdskador)  

 Uppföljning av ekonomi och nyckeltal  
 Hur systematiskt 

patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, 
åtgärder och resultat  

Patient - och säkerhetsberättelsen lämnas till 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
senast den 1 mars årligen. Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska, MA, skriver den gemensamma 
tjänsteskrivelsen avseende den kommunala 
hälso- och sjukvårdens patient -och 
säkerhetsberättelse som redovisas som ärende 
i nämnd.  
 



Område Kontrollmoment Uppföljning 

Rättssäker handläggning av 

myndighetsutövningen 
Rättssäker handläggning. Avdelningen för kvalitet -och 

verksamhetsstöd har under 2017 slumpvis 
granskat 5 % av IFO-verksamheternas 
pågående insatser. Frågorna utgår och 
kompletterar enheternas egenkontroller.  
 
På barn- och ungdomsenheten har KVS funnit 
bland annat att utredning har inletts 
skyndsamt, att barnsamtal och utredningsplan 
finns samt att besluten är tidsatta och tagna av 
rätt delegat. Det som bör förbättras är att 
delge vårdnadshavare med information och 
dokumentation.  
 
På vuxenenheten finns aktualisering i de 
granskade ärendena. Besluten har 
motiveringar och det framgår vilka handlingar 
som begärts in. Förbättringsområden rör 
bland annat att använda utredningsmallen, att 
avsluta utredningen inom utsatt tid och att 
fråga efter den sökandes situation och 
uppfattning.  
 
På Biståndsenheten framgår det att det går att 
följa ärendena genom dokumentationen, det 
finns genomförandeplaner och 
uppföljningssamtal har skett i tid. 
Förbättringsområden rör bland annat att 
genomföra barnsamtal, att samtycke framgår 
samt att använda bedömningsinstrument.  
 



Område Kontrollmoment Uppföljning 

Lex Sarah enligt SOSFS 2011:5, Klagomål 

och synpunktshantering 
Egenkontroll: Kontroll av utredning och 
handläggningstider 

14 stycken Lex Sarah rapporter inkom till 
socialkontoret för utredning och 
ställningstagande 2017. Detta är en ökning 
med två stycken rapporter sedan 2016. Två 
stycken Lex Maria inkom under 2017, en 
ökning ifrån 2016 då inga sådana rapporter 
inkom.  
 
I diariet finns det 28 stycken klagomål och 
synpunkter registrerade på 
myndighetsenheterna i enlighet med 
framtagen process gällande 
myndighetsenheterna under 2017. 
 
Kvalitet- och verksamhetsstöd har inte fått in 
några synpunkter och klagomål under året. 
 
Utföraravdelningen har i sin tur  
22 stycken klagomål och synpunkter 
registrerade i diariet. Återkoppling har skett 
till lämnaren såvida denne inte valt att vara 
anonym. Information till brukare och klienter 
om möjligheten att lämna sina synpunkter 
behöver förbättras liksom att rutin och 
process bättre ska efterföljas. 
 

Logg kontroll Kontroll att tjänsteman tittar på den 
dokumentation man har med att göra, i 
Procapita 

Det har ej genomförts några stickprov inom 
VOO under 2017. Inom IFO görs en slumpvis 
loggkontroll varje månad. Ingen anmärkning. 

  



Område Kontrollmoment Uppföljning 

Ej verkställda beslut; SoL samt LSS Beslut äldre än tre månader och ej är 
verkställda 

Ej verkställda beslut har rapporterats enligt 
föreskrifter från IVO. 

Uppföljning av avtalstrohet enligt 

kommunallagen 
Att kommun köper tjänster enligt avtal. Att 
uppföljning av avtal sker kontinuerligt. Detta 
gäller exempelvis: 

 Växelvårdsplatser  
 Korttidsplatser  
 HVB hem  
 SÄBO  
 Daglig verksamhet 
 Trygghetslarm m.fl. 

Rutin gällande uppföljning av avtalstrohet 
skulle tas fram av kommunledningskontoret 
under 2016. Detta har ej ännu skett.  
 
Inom myndighetsenheterna köps platser enligt 
ramavtal. Vid eventuella avvikelser p g a 
platsbrist eller att vårdbehovet av olika skäl 
inte kan tillgodoses hos den upphandlade 
vårdgivaren så dokumenteras detta. Enheterna 
dokumenterar dels vilka som har kontaktats, 
varför de inte kunnat ta emot uppdraget samt 
motiverar val av annan vårdgivare.  
 
För att säkerställa att myndighetsenheterna 
anlitar upphandlade utförare ligger samtliga 
upphandlingar och ramavtal tillgängliga på E-
avrop med länk från intranätet. 
 

Dokumentation enligt föreskrift SOSFS 

2014:5 Myndighet och beställaravdelning 
Egenkontroll: 

 Dokumentation  
 Ansökan/anmälan/begäran  
 Ställningstagande  
 Utredning  
 Arbetsplan/vårdplan  
  
 Journalanteckningar 

Myndighetsenheterna har under 2017 
genomfört egenkontroller av minst 30 
slumpvis utvalda ärenden.  
 
Egenkontrollen har sammanställts och analys 
sker i den egna verksamheten vilken 
presenteras i verksamhetsberättelsen. 

  



Område        Kontrollmoment Uppföljning 

Dokumentation enligt förskrift SOSFS 

2014:5 Utföraravdelning 
Egenkontroll;  

 Dokumentation  
 Genomförandeplan  
 Riskbedömning - brukare  
 Journal 

Utföraravdelningen har genomfört 
egenkontroll på samtliga enheter under 2017. 
Inom till exempel hemtjänsten görs 
egenkontroll av registrering i Life Care och 
Phoniro. På Kungsgården/HSE görs 
egenkontroller på dokumentation. Resultatet i 
egenkontrollerna ligger till grund för 
enheternas fortsatta verksamhetsutveckling. 

Egenkontroller Systematiskt följa upp, analysera och 
utvärdera den egna verksamheten, bl.a. 

 Livsmedel 
 Hygien  
 Arbetsmiljö 
 Förflyttning  
 Brandskydd 

Efterlevnad av egenkontroll enligt 
livsmedelsriktlinjen följs upp på 
kvalitetsuppföljningarna.  Egenkontroll av 
brandskydd görs enligt instruktion. Enligt 
hygienriktlinje ska egenkontroll av 
vårdhygien kontrolleras 2 ggr/år.  
 
Enheterna inom utföraravdelningen har utfört 
egenkontroller på livsmedel, hygien och 
brandskydd. Kontrollerna finns 
dokumenterade på respektive enhet. 

Statistikuppföljning Statistik och volymmått 
 Ekonomiskt bistånd 
 Barn- och ungdomsenhet  
 Missbruk  
 Insatser SoL  
 Insatser LSS 
 Insatser HSL 

Statistikuppföljningen redovisas som ärende i 
socialnämnden kvartalsvis.  

  



Område Kontrollmoment Uppföljning 

Kvalitetsuppföljning avseende kommunal 

hälso- och sjukvård: SOSFS 2011:9 om 

ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) 

Granskning av hälso- och sjukvården utifrån: 
 Mall ”Kvalitetsuppföljning hälso- och 

sjukvård” Sammanställer och 
analyserar avvikelser inom kommunal 
hälso- och sjukvård 

 Genomför journalgranskning 
 Rapportering och analys av 

Uppsökande verksamhet 
(Tandvårdsstöd), redovisas i juni.   

 Kvalitetsgranskning av 
läkemedelshanteringen redovisas vid 
samma tidpunkt som ovanstående. 

Journalgranskningar, sammanställning av 
avvikelser med analyser, sammanställning 
kvalitetsuppföljning görs under februari - maj 
Resultat redovisas till socialnämnden senast i 
juni.  
HSE (hälso- och sjukvårdsenheten) lägger 
senast 31 januari in avvikelserna för 2017 i 
datasystemet som statistik (ca 400–500/år). 
Kvalitetsgranskning av 
läkemedelshanteringen har utförts under 
hösten 2017. Samverkan har skett med bl.a. 
Familjeläkarna Saltsjöbaden AB, SLL KSL, 
Apoteket, Vårdhygien, Tandvårdsenheten, 
MAS-nätverk, Danderyds akut m.fl. 

Kvalitetsuppföljning enligt SOSFS 2011:9 

Ledningssystem 
Uppföljning av:  

 Personalens medverkan i 
kvalitetsarbetet  

 Vision, mål och uppdrag  
 Verksamhetsbeskrivning  
 Värdegrund  
 Brukare, dokumentation 
 Systematiskt förbättringsarbete  
 Personal, kompetens och bemanning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 Samverkan  
 Egenkontroller  
 Uppföljning, utvärdering, utveckling 

En tjänst som kvalitetutvecklare har varit 
vakant under stora delar av 2017 och således 
har färre uppföljningar genomförts under året. 
Fem kvalitetsuppföljningar inom 
utföraravdelningen samt inom 
myndighetsenheterna har genomförts.  
 
1 avtalsuppföljning av utförare enligt LOU 
har gjorts men inga avtalsuppföljningar av 
utförare med uppdrag enligt LOV har 
genomförts. LOV-utförarna förnyade dock 
sina ansökningar om att vara utförare utav 
hemtjänst i kommun i början av 2017. Deras 
dokument och verksamheter granskades i och 
med denna ansökan.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer 



direktiven från personalstaben. Skyddsronden 
genomförs en gång per år. Den psykiska 
arbetsmiljön följs upp med 
medarbetarundersökning (vartannat år) och på 
arbetsplatsträffar samt vid medarbetarsamtal 
en gång per år.  
 
Riskbedömning av medarbetarnas arbetsmiljö 
genomförs till stora delar men behöver 
fortfarande förbättras och genomföras mer 
konsekvent så att det förebyggande arbetet 
stärks. 
 
Förhoppningsvis kommer detta arbete att 
utvecklas i och med det kommunövergripande 
arbetet med ny internkontrollplan under 2018.  
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Kontrollrapport – uppföljning av intern kontroll 2017 
 
 

Verksamhet/Enhet: 

 
 
Grundskolan och grundsärskolan 

 
Kontrollmoment: 

 
Kontrollera att eleverna inom 
grundskolorna och grundsärskolan får 
den undervisningstid de har rätt till enligt 
skollagen. I grundskolan och 
grundsärskolan ska den totala 
undervisningstiden vara minst 6 890 
timmar (10 kap. 5 § och 11 kap 7 §) för en 
elev. 

 
Kontrollansvarig: 

 
Utbildningsstaben 

 
Metod: 

 
Stickprov och intervju 

 
Resultat – iakttagelser  
  Ja Nej 

1) Dokumenterad processbeskrivning finns □ x 

2) Processen fungerar enligt processbeskrivningen □ □ 

3) Processen fungerar utan processbeskrivning x □ 

4) Processen behöver utvecklas x □ 
 

5) Följande avvikelser har påträffats och konstaterats  
Inga avvikelser gällande den totala undervisningstiden har konstaterats. 
Utbildningskontoret förutsätter därmed att eleverna får den undervisningstid de 
har rätt till enligt timplanen, 6890 timmar. 

 
6) Sammanfattande kommentar  
Enligt timplan för grundskolan, bilaga 1 i skollagen, ska en elev i grundskolan 
ha 6 890 timmars undervisningstid fördelat över årskurs 1-9. 

 
Inom Utbildningskontoret finns en övergripande och gemensam fördelning av 
undervisningstiden beslutad på årskursnivå, utifrån den i skollagen reglerade  
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timplanen på 6890 timmar (Utbildningsnämndens delegationsförteckning punkt 
4.30, beslutad den 12 april 2016 § 31). 

 
Utbildningsstabens kontroll av årskurs 1- 9 summeras till 7000 timmar, det vill 
säga 110 timmar mer än vad som krävs enligt timplanen (se tabell nedan). 
Utbildningsstabens utredare har genomfört stickprov av en elev i varje årskurs 
1 – 9, varav Lillsjöskolan 1-3 och Ekhammarskolan 4-9. Schemat har granskats 
för elev nummer fyra i klasslistan i varje A-klass årskurs 1-9. Utefter den 
enskilda elevens schema har schemaläggningsprogrammet Novaschem räknat 
ut hur många undervisningstimmar som schemalagts för eleven. 
Undervisningstimmarna har sedan summerats för att kontrollera att elever i 
Upplands-Bro får de undervisningstimmar som de har rätt till enligt timplanen. 
I stickprovskontrollen ges färre timmar, än den av huvudmannen beslutade 
timplanen, för eleven i årskurs 7, därav förutsätts att skolan ser över detta. 

 
Utöver detta har även schemaläggare vid Lillsjö- och Ekhammarskolan 
intervjuats, för att mer i detalj få reda på hur processen för schemaläggningen 
ser ut. 

 
Kontrollen av grundsärskolan har gjorts genom intervju av biträdande rektor, 
för att få en bild av hur undervisningstiden fördelas och hur skolan säkerställer 
att alla elever får den undervisningstid de har rätt till. I grundsärskolan är det 
svårare att beräkna antal timmar per årskurs, då eleverna inte följer en 
fördelning av undervisningstid över läsåret på det sätt som grundskolan gör. 
Processen har av biträdande rektor beskrivits på ett tillfredsställande sätt. 

 
Utbildningskontoret bedömer att schemaansvariga vid grund- och 
grundsärskolan i kommunen kan vara mer noggranna med att skriva 
in avvikelser i schemat såsom studiedagar och avslutningsdagar. 

 
Utbildningskontoret utreder möjligheten att kunna räkna ut det faktiska antalet 
timmar i ett ämne i lärportalen Vklass när läsåret är slut. Det för att på ett mer 
rättssäkert sätt kunna följa upp att de planerade undervisningstimmarna 
verkligen genomförts. 

 
 

Årskurs Antal schemalagda timmar Timmar enl. fördelning Differens 

1 592,84 583 9,84 

2 713,34 648 65,34 

3 747,34 710 37,34 

4 764,67 771 -6,33 

5 822,17 776 46,17 

6 875,67 852 23,67 

7 776,67 835 -58,33 

8 851,58 851 0,58 

9 856,33 863 -6,67 

Totalt 7000,61 6889 111,61 
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Kontrollrapport – uppföljning av intern kontroll 2017 
 
 

Verksamhet/Enhet: 

 
 
Grundskola och gymnasieskola 

 
Kontrollmoment: 

 
Kontrollera att skolorna följer regleringarna 
om att rektor fattar beslut om svenska som 
andraspråk, enligt skolförordningens 5 
kap. 14 § och gymnasieförordningens 4 
kap. 11 §. 

 
Metod: 

 
Enkät 

 
Kontrollansvarig: 

 
Utbildningsstaben 

 
Resultat – iakttagelser  
  Ja Nej 

1) Dokumenterad processbeskrivning finns □ x 

2) Processen fungerar enligt processbeskrivningen □ □ 

3) Processen fungerar utan processbeskrivning x □ 

4) Processen behöver utvecklas x □ 
 

5) Följande avvikelser har påträffats och konstaterats: Utbildningsstaben 
har påträffat och konstaterat avvikelser. Flera rektorer har angett att de inte 
fattar beslut om svenska som andraspråk för elever som läser enligt 
kursplanen (se bild under nästa punkt).  
6) Sammanfattande kommentar:  
Utbildningsstabens utredare har skickat ut ett formulär till rektorer med frågor 
om svenska som andraspråk (Sva), för att få information om hur beslutet om 
svenska som andraspråksundervisning för en elev tas i kommunen. Enligt 
skolförordningens 5 kap. 14 § och gymnasieförordningens 4 kap. 11 § fattar 
rektor beslut om svenska som andraspråk för en elev. 

 
Av elva tillfrågade skolor på grund- och gymnasienivå har fem rektorer svarat 
att de inte fattar beslut. Två av dessa har angett att de delegerat bedömningen 
till Sva-lärare.  
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En rektor kan delegera beslut om det inte uttryckligen står att rektor inte får 
det. Det vill säga att rektor kan delegera beslut om svenska som andraspråk till 
någon annan. En rektor får bara delegera till en anställd eller en av 
huvudmannen anlitad uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. Det innebär också att rektor behåller det yttersta ansvaret. Även om 
rektor har delegerat vissa beslut och enskilda uppgifter, har rektor kvar sitt 
ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas. När rektor delegerar 
förutsätts därför att det finns en tydlig beskrivning av vilket beslut som 
delegerats. 

 
Eftersom rektor på individnivå ska fatta beslut om undervisning i svenska som 
andraspråk betyder det rimligtvis att rektor måste se till att hen har tillgång till 
denna kompetens via lärare som har kunskaper på området och gör en 
professionell bedömning av elevers behov av undervisning i svenska som 
andraspråk. Utbildningskontoret har ett nätverk för lärare i svenska som 
andraspråk som kan vara behjälpliga i bedömningsfrågor, likaså 
Modersmålsenheten som ansvarar för att kartlägga nyanlända elever. 

 
Av elva tillfrågade skolor har tre svarat att de dokumenterar bedömningen eller 
beslutet på andra sätt än via betygskatalogen eller den individuella 
utvecklingsplanen (IUP). Det kan vara testresultat från så kallat Bokup-test, 
kartläggning eller med en blankett. Utbildningsstabens utredare anser att det 
inte uppfyller regleringen om att rektor fattar beslut om Sva genom att endast 
notera i betygskatalogen eller den individuella utvecklingsplanen (IUP) om en 
elev studerar enligt kursplanen för Sva. Utbildningsstabens utredare kan 
dessutom konstatera, efter en analys av de svar som angetts, att antalet elever 
som läser Sva skiljer sig åt mellan enkäten och antalet registrerade elever i 
Procapita, Utbildningskontorets elevhanteringssystem. 

 
Åtgärder  
Utbildningskontoret föreslår att rektorsgruppen gemensamt kommer fram till 
vilken slags kompetensutveckling som behövs för att rektor ska känna sig 
bekväm i det beslut som ska tas för en elev. Utbildningsstaben har också tagit 

 
fram beslutsblanketter som finns tillgängliga för alla rektorer att använda för 
att dokumentera de beslut som fattas. 
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Kontrollrapport – uppföljning av intern kontroll 2017 
 
 

Verksamhet/Enhet: 

 
 
Grundskolor och gymnasiet 

 
 

Kontrollmoment: 

 
 
Kontrollera hur Utbildningskontoret 
använder och fördelar de bidrag som 
rör nyanlända elever. 

 
Kontrollansvarig: 

 
Metod: 

 
Utbildningsstaben 
 
Enkät och intervju 

 
Resultat – iakttagelser  
  Ja Nej 

1) Dokumenterad processbeskrivning finns □ x 

2) Processen fungerar enligt processbeskrivningen □ □ 

3) Processen fungerar utan processbeskrivning x □ 

4) Processen behöver utvecklas x □ 
 
 

5) Följande avvikelser har påträffats och konstaterats:  
Utbildningsstaben har påträffat och konstaterat avvikelser. Det finns 
svårigheter med att kontrollera hur Utbildningskontorets berörda enheter 
använder bidrag som rör nyanlända elever. 

 
6) Sammanfattande kommentar  
I Upplands-Bro kommun går flera nyanlända och asylsökande elever i skolan. 
Nyanlända elever är, enligt skollagens definition i 3 kap. 12a §, nyanlända i fyra 
år efter att eleven påbörjat skolgång i svensk skola. Av de nyanlända eleverna är 
en del av dessa asylsökande. Asylsökande är den elev som söker skydd i Sverige, 
men ännu inte fått uppehållstillstånd via Migrationsverket. 

 
I enlighet med kontrollområdet är det bidrag som kontrollerats framförallt de 
pengar som kommer som beviljat statsbidrag från Migrationsverket och som 
kommer kommunens grundskolor till del via ett tilläggsbelopp som kallas  
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nyanländabidrag. Gymnasieskolan tilldelas statsbidraget direkt och tilldelas 
inte tilläggsbelopp genom ansökan av nyanländabidrag. 

 
Nyanländabidraget är ett sökbart tilläggsbelopp beslutat av 
Utbildningsnämnden (den 20 december 2016 § 95) och som kommunens 
grundskolor kan söka för en nyanländ elev i upp till fyra år. För 2017 har  
6 900 000 miljoner kronor budgeterats i nyanländabidrag. Delvis finansieras 
detta genom statsbidrag från Migrationsverket (se nedan). När en grundskola 
söker tilläggsbelopp för det antal nyanlända elever som finns på enheten, 
skickas ansökan centralt till Utbildningsstaben för handläggning. Därefter 
betalas tilläggsbeloppet ut till grundskolan. 

 
Utbildningskontoret söker statsbidrag hos Migrationsverket för asylsökande 
barn och elever en gång per termin. Migrationsverket efterfrågar ingen 
redovisning av vad statsbidraget går till, vilket gör att detta kontrollområde 
ansetts angeläget. Beviljat statsbidrag är för 2017 (vårtermin) hittills; 

 
Grundskolan; 2 179 050 kronor 

 
Gymnasieskolan; 2 906 670 kronor 

 
Ansökan till Migrationsverket för höstterminen 2017 lämnas i slutet av året. 
Beviljat statsbidrag för höstterminerna brukar vanligtvis vara något lägre än 
vårterminens redovisade summor ovan. 

 
För att granska kontrollområdet har skolenheterna tillfrågats via en enkät om 
vad de använder nyanländabidraget till, eller statsbidraget när det gäller 
gymnasieskolan. Utöver enkäten har Utbildningskontorets controller 
intervjuats för att få en helhetsbild kring budget och bidrag. 

 
Flera skolor har i enkätsvaren angett att de använder en större del av bidraget 
till studiehandledning, men även till viss del för extra anpassningar och särskilt 
stöd för enskilda elever. I och med enkätsvaren kan Utbildningsstabens 
utredare konstatera att det kan vara svårt att bedöma hur resurserna disponeras. 
När det gäller studiehandledning är dock lärarna anställda vid 
Modersmålsenheten, vilket innebär att Modersmålsenheten har övergripande 
insyn i de flesta skolornas kostnader för studiehandledning. 

 
Utbildningskontoret söker även statsbidrag hos Skolverket som tilldelas några 
skolor. Det är statsbidrag för ökad jämlikhet, papperslösa och utökad 
undervisningstid för nyanlända elever. Beviljat statsbidrag hittills 2017 uppnår 
2,4 miljoner kronor. Inkomna statsbidrag tilldelas berörd skola direkt. För 
beviljade statsbidrag från Skolverket så kräver myndigheten in redovisning av 
vad pengarna använts till och en tydlig specificering vid själva ansökan. Det 
gör att Utbildningskontoret har god överblick av dessa statsbidrag. 

 
Åtgärder  
Utbildningskontoret föreslår att enheterna framöver ges mer stöd när det gäller 
kontrollen av de bidrag som avser nyanlända elever. Utbildningskontoret vill 
synliggöra hur pengarna används framöver, något som skolenheterna hittills 



 
inte behövt rapportera. Utbildningskontoret bedömer att det finns ett fortsatt 
behov av uppföljning av nyanländabidragen inom ramen för intern kontroll. 
Det bör ske senast inför intern kontroll 2020. 
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Kontrollrapport – uppföljning av intern kontroll 2017 
 
 

Verksamhet/Enhet: 

 
 
Utbildningskontorets enheter 

 
Kontrollmoment: 

 
Utdrag ur belastningsregistret, 
uppföljning av kontrollområde 2014 

 
Kontrollansvarig: 

 
Utbildningsstaben 

 
Metod: 

 
Stickprov 

 
 
 

Resultat – iakttagelser 
 

  Ja Nej 

1) Dokumenterad processbeskrivning finns □ x 

2) Processen fungerar enligt processbeskrivningen □ □ 

3) Processen fungerar utan processbeskrivning x □ 

4) Processen behöver utvecklas x □ 
 
 

 
5) Följande avvikelser har påträffats och konstaterats:  
Utbildningsstaben har konstaterat avvikelser. De enheter som omfattas av 
kravet om registerkontroll begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning, 
med undantag för ett par anställningar som ännu inte kontrollerats. 

 
6) Sammanfattande kommentar  
Utbildningsstabens utredare har genom stickprov kontrollerat de tre senaste 
anställningarna per enhet inom Utbildningskontoret. Enheterna som omfattas 
av lagstiftningen är samtliga förskoleenheter, skolenheter på grundskolenivå, 
kostenhet samt resursteam. Dessutom har varje enhetschef, som inte noterat i 
personalhanteringsprogrammet Winlas om att denne sett utdrag ur 
belastningsregistret, kontaktats för att säkerställa att denne ändå sett utdraget.  
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Vid några anställningar har inte registerutdraget ännu kontrollerats, vilket är 
en brist, men något som nu åtgärdas av respektive chef. 

 
För att börja arbeta inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget 
beställs av Rikspolisstyrelsen. Registerkontroll av personal regleras i 
skollagens 2 kap. 31-33 §§ skollagen (2010:800) samt Lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Den som beslutar om att 
anställa, anlita eller ta emot någon i verksamheten är också den som ansvarar 
för att utdraget har visats. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, 
anlitas eller tas emot i verksamheten. 

 
Vid föregående interna kontroll, som beslutades av Utbildningsnämnden den 
20 januari 2015, § 2, framkom tre utvecklingsområden för att nå högre 
rättssäkerhet gällande registerkontroll; 

 
1. När ett nytt anställningsavtal skrivs ska den avsedda rutan i programmet 
Winlas bockas i av ansvarig chef, genom att svara på frågan om de sett 
utdrag ur belastningsregistret med ett ja/nej. 

 
2. Utbildningskontoret ansvarar för att ta fram skriftlig information om utdrag 
ur belastningsregistret till berörda chefer. 

 
3. Utbildningskontoret ansvarar för att ordna utbildning för berörda chefer 
kring rutiner och lagstiftning för utdrag ur belastningsregistret. 

 
 

Vid denna uppföljning av kontrollområdet kan Utbildningsstabens utredare 
konstatera att utvecklingsområdena endast till viss del rättats till. Chefer vid de 
berörda enheterna använder till stor del inte den avsedda rutan i Winlas, vilket 
gör det svårt för Utbildningskontoret att få en överblick av om lagstiftningen 
följs. I enlighet med punkten två ovan finns skriftlig information framtagen av 
Utbildningskontoret, den informationstexten riktar sig till förskolorna. I övrigt 
hänvisas Utbildningskontorets enheter till Skolverkets information om utdrag 
ur belastningsregistret. Punkten tre har åtgärdats genom att utbildning för 
berörda chefer skett i samband med verksamhetsträffar samt utbildning i 
programmet Winlas, som ges av lönekontoret. 

 
Åtgärder  
Utbildningskontorets utredare bedömer att rutinerna kring hur detta görs kan 
förbättras. Utbildningskontoret har svårt att få en samlad bild av vilken 
berörd personal som kontrollerats genom belastningsregistret utan att det 
finns välfungerande rutiner för detta. 

 
Utbildningskontoret föreslår att nyanställda chefer, i samband med 
introduktionen, på ett mer strukturerat sätt informeras om kravet om 
registerkontroll samt sättet att notera registerutdraget i Winlas. Utöver det 
kommer nuvarande chefer få uppföljande information om kontrollområdet i 
samband med en gemensam träff i slutet av 2017. 
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Förvaltade stiftelsers bokslut 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2017 godkänns. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av 
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017. 
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2018 

 Förvaltningsberättelser 2017 för kommunens förvaltade stiftelser 

Ärendet 
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2017. Dessa tillgångar består av 
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse. 

Avkastningen för 2017 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2017. 
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna och 
förberedelser för detta har pågått under 2017. Sedan den 1 januari 2016 ska 
samtliga stiftelser vara registrerade och Kommunledningskontoret har lämnat 
in registreringen för samtliga stiftelser till Länsstyrelsen. De har stora 
ärendebalanser och registrering har ännu inte skett. Registrering måste först ske 
innan kommunen kan begära avregistrering hos Länsstyrelsen. Under 
förutsättning att registrering sker under våren 2018 kan avregistrering och 
upplösning av stiftelserna ske under 2018. 

Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl 
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-03-09 KS 18/0100 

 
 

Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse. 
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den 
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. 

Barnperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Förvaltningsberättelser 2017 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 
kommun 

Beslut sänds till 
 Revisorerna 
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Motion om hur använda kommunens överskott 
från 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad med hänvisning till svaret i 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att kommunens överskott från 2017 används till att finansiera 
6-timmars arbetsdag för undersköterskor, vårdbiträden, hemvårdare, 
biståndshandläggare, socialsekreterare och sjuksköterskor samt finansiera 
socialpedagoger i förskoleklasserna och i grundskolorna. Enligt de 
redovisnings- och bokföringsregler som gäller och det balanskrav som 
kommunen har att följa enligt Kommunallagen, går det inte att använda ett 
tidigare års överskott under nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 april 2018. 

 Motion om hur vi ska använda kommunens överskott från 2017. 
Motion från Vänsterpartiet. 

Ärendet 
Motionären yrkar att kommunens överskott från 2017 används till att finansiera 
6-timmars arbetsdag för undersköterskor, vårdbiträden, hemvårdare, 
biståndshandläggare, socialsekreterare och sjuksköterskor samt finansiera 
socialpedagoger i förskoleklasserna och i grundskolorna. 

Ett resultatöverskott för ett bokslutsår stärker kommunens egna kapital. Det 
kan användas t ex för framtida investeringar. Motionären föreslår att ett års 
tidigare överskott används för nya driftkostnader för nästkommande budgetår. 
Det går inte enligt de redovisnings- och bokföringsregler som gäller. För varje 
budgetår ska intäkterna överstiga kostnaderna i 
resultatbudgeten(driftbudgeten). Motionärens förslag skulle allt annat lika 
innebära en resultatförsämring med motsvarande för 2018. Det skulle kunna 
innebära att kommunen då redovisar ett underskott som måste återställas inom 
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de närmaste tre åren enligt nuvarande regler kring balanskrav och återställande 
av uppkomna resultatunderskott. Med anledning av detta så är det inte möjligt 
att använda överskottet för 2017 på det sätt som motionären föreslår. 

Barnperspektiv 
Beslutet anses inte få allvarliga konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Roger Sundholm 

 Ekonomichef 

Beslut sänds till 
 Motionären 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Karl Öhlander 
Kansli- och utvecklingschef 
Kommunledningskontoret  
+46 8-581 692 14 
karl.ohlander@upplands-bro.se 

2018-04-04 KS 18/0045  

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag angående väktare i Bro 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utökade väktarinsats som 
idag sker i Bro centrum. Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 
januari 2018. Tiderna följer centrumverksamheternas öppettider och 
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar. 

Sammanfattning 
Mattias Krantz har den 30 januari 2018 lämnat in ett medborgarförslag om 
väktare i Bro centrum. 

Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018.Tiderna följer 
centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver detta på 
fredagar och lördagar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

Ärendet 
Mattias Krantz lämnade den 30 januari 2018 in ett medborgarförslag till 
kommunen med ett förslag om att omgående sätta in väktare i Bro som 
handlarna kunde nå mellan 07.00 – 22.00. I förslaget framförs också att 
väktarna skulle vara på plats inom två minuter efter samtal. 

Väktartimmarna i kommunen har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018. 
Ökningen följer av de ökade tillskott som tillfördes trygghetsarbetet i budget 
2018. Insatsen är ett samarbete mellan kommunens bostadsbolag AB 
Upplands-Brohus och kommunen. 

Tiderna för väktarna följer centrumverksamheternas öppettider och 
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar. 

Barnperspektiv 
En trygg och säker utemiljö är viktigt för barns uppväxt och välbefinnande. 
Väktarinsatser i Bro centrum bidrar till detta. 
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Medborgarförslag från Mattias Krantz inlämnat den 30 januari 2018 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Andrea Andersson 
Chef 
Kanslistaben 
+46 08-581 692 32 
andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-04-09 KS 18/0149  

Kommunstyrelsen 
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Effektivisera hanteringen av felaktigt uppställda 
fordon 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden 
att samverka för en effektiv hantering av felaktigt uppställda fordon. 

Sammanfattning 
Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 oktober 2017 lade Börje 
Wredén (L) ett förslag om att uppdra till förvaltningen att återkomma med 
förslag till hur hanteringen av dumpade/felaktigt uppställda fordon i Upplands-
Bro kan effektiviseras. I uppdraget bör det, enligt förslaget, ingå att 
tillsammans med tekniska förvaltningen se hur kommunen ska säkerställa att 
ärenden hanteras sömlöst i kommunen och inte ”hamnar mellan stolar”. 

Vid sammanträdet den 15 mars beslutade Bygg- och miljönämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att ge bygg- och miljöavdelningen samt tekniska 
avdelningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till hur 
hanteringen av felaktigt uppställda fordon kan effektiviseras.  

Tekniska nämnden samt Bygg- och miljönämndens uppdrag regleras i 
respektive reglemente. Det är Tekniska nämnden som svarar för att fullfölja 
uppgifter enligt lag om flyttning av fordon. Kommunstyrelsen lämnar vanligen 
inte uppdrag till avdelningar och enheter som lyder under andra nämnder och 
vars uppdrag tydligt regleras i respektive reglemente. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att Kommunstyrelsen inte ger ett 
sådant uppdrag utan beslutar att uppmana de aktuella nämnderna att samverka 
för att hitta en effektiv hantering av felaktigt uppställda fordon.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018 
 Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 15 

mars 2018 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka barn på något särskilt sätt.   



 

 
 

Kommunledningskontoret  
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Andrea Andersson 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträde den 15 

mars 2018 

Beslut sänds till 
 Börje Wredén 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2018-03-15 

 

 

§ 13 Ledamotsinitiativ från Börje Wredén (L) 
om att effektivisera hanteringen av 
felaktigt uppställda fordon 

 Dnr BMN 18/0010 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Bygg- 
och miljöavdelningen samt Tekniska avdelningen i uppdrag att utreda och 
återkomma med förslag till hur hanteringen av felaktigt uppställda fordon i 
Upplands-Bro kan effektiviseras. 

_______________ 

Sammanfattning 
Börje Wredén har väckt fråga om att uppdra kontoret att se över rutiner för 
hantering av felaktigt uppställda fordon i enlighet med det förslag som han la 
på sammanträdet den 26 oktober 2017. Det förslaget löd att nämnden beslutar 
uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till hur hanteringen av 
dumpade/felaktigt uppställda fordon i Upplands-Bro kan effektiviseras. I 
uppdraget bör ingå att tillsammans med tekniska förvaltningen se hur 
kommunen ska säkerställa att ärenden hanteras sömlöst i kommunen och inte 
”hamnar mellan stolar”. Erfarenheter från andra kommuner bör tas tillvara och 
eventuell samverkan med angränsande kommuner i den praktiska hanteringen 
bör prövas. Eftersom det alltså inte enbart handlar om miljötillsyn och att 
fastigheter enligt Plan- och bygglagen ska hållas i vårdat skick utan att även 
trafikfrågor är del av problematiken bör självfallet också rapport och förslag 
överlämnas till Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ från Börje Wredén (L) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår 

”Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Bygg- 
och miljöavdelningen samt Tekniska avdelningen i uppdrag att utreda och 
återkomma med förslag till hur hanteringen av felaktigt uppställda fordon i 
Upplands-Bro kan effektiviseras.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 



 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2018-03-15 
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tomas.stens@upplands-bro.se 

2018-03-28 KS 18/0114  

Kommunstyrelsen 
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Systematiskt kvalitetsarbete Vuxenutbildningen 
2018 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
Kommunstyrelsen fastställer planen för det systematiska kvalitetsarbetet för 
Vuxenutbildningen.  

Sammanfattning 
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur 
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på 
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar. 
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

Beslutsunderlag 
 Kommuledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 
 SKA-plan vuxenutbildning, den 22 mars 2018 

Ärendet 
Varje skolenhet ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA). En 
sammanställning av detta arbete ska rapporteras till huvudmannen, dvs 
ansvarig nämnd. Tidigare har vuxenutbildningen ingått i den gemensamma 
redovisning för kommunens skolverksamhet som gjorts till 
Utbildningsnämnden. Sedan 1 april 2016 ligger vuxenutbildningen under 
Kommunstyrelsen som därför är den nämnd som ska fastställa SKA-planen. 

Ytterligare en orsak är att Skolinspektionen i sitt beslut 2015-12-14 konstaterar 
att ”kommunen, i egenskap av huvudman brister i styrningen och utvärdering 
av vuxenutbildningen”. 

Därför behöver rapporteringen ske kontinuerligt. Åtgärder som 
Skolinspektionen menar behöver vidtas är: 

 På huvudmannanivå följa upp resultat, analysera vad som påverkar och 
orsakar resultat och måluppfyllelse samt dokumentera detta. 
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 Utifrån analysen planera och genomföra förbättringsåtgärder samt 
dokumentera planeringen och de beslutade utvecklingsåtgärderna. 

En tydlig SKA-plan är en viktig del i detta arbete.  

Barnperspektiv 
En väl fungerande vuxenutbildning rustar föräldrar med svenska språket, 
samhällskunskaper, yrkeskunskaper för arbetslivet och livet. Allt detta är 
positivt för barnen och förebygger ett framtida utanförskap.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Tomas Stens 

 Rektor Vuxenutbildningen 

Bilagor 
1. SKA-plan vuxenutbildning den 22 mars 2018 

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4)  

 Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott Sammanträdesdatum: 
2018-04-05 

 

 

§ 2 Systematiskt kvalitetsarbete 
Vuxenutbildningen 2018 
 Dnr KS 18/0114 

Beslut 
Arbetsmarknadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att fastställa planen för det 
systematiska kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen.  

Sammanfattning 
Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur 
enheten planerar och utvärderar i relation till läroplanen. Rektor omprövar på 
eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa utvärderingar. 
SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 
• SKA-plan vuxenutbildning, den 22 mars 2018 
 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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1 Tillämpning 
Anvisning 
 
Kvalitetsutveckling är en pågående process. Denna plan ger en ögonblicksbild av 
status i verksamheten per 180331, redovisar resultat för helåret 2017 och blickar även 
framåt för resten av 2018. 

Planen för det systematiska kvalitetarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 
Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
Enhetsnivå 
4 §Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
Dokumentation 
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 
Åtgärder 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 
Centrala begrepp Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis 
information om elevernas kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra 
former av kvalitativa uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 
Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolan 
Organisation 

Anvisning 
 
Berskriv skolans organisation 

Den kommunala vuxenutbildningen i Upplands-Bro består av svenska för invandrare 
(SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning (teoretiska och 
yrkeskurser), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt yrkeshögskola (YH). Vi 
erbjuder största delen av vår verksamhet i egen kommunal regi i Kungsängen, men en 
ökande del upphandlas av externa utbildningsanordnare för att komplettera det utbud vi 
erbjuder kommuninnevånarna. Vårt vägledningscentrum erbjuds som ingång till studier 
för alla vuxna i kommunen. 
Svenska för invandrare, SFI, syftar till att ge invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska språket och om det svenska samhället inför arbetsliv eller vidare studier. 
Utbildningen är i hög grad nivåanpassad, dvs studerande med lång studiebakgrund 
studerar i en studiegrupp med snabb progression medan studerande med kort 
studiebakgrund studerar i en separat grupp med en anpassad metodik. Ny fokus för SFI-
utbildningens senare del är egenförsörjning och en stark koppling till den lokala 
arbetsmarknaden i tätt samarbete med näringslivet med fokus på yrkesspecifika 
språkstudier. För elever som snabbt skaffar praktik eller anställningar via vår utbildning 
eller på egen hand kan vi erbjuda flexibla tider att fortsätta sin SFI-utbildning, även 
under kvällstid. De studieförberedande kurserna inom SFI kallas för snabbspår och är 
riktade till de elever som kommit längst i sin språkutveckling och har ambitionen att 
fortsätta sin utbildning med teoretiska kurser. Inom snabbspåret används UNIS, ett 
digitalt läromedel med en väldigt hög flexibilitet som låter elever få direkt återkoppling 
på övningar och lärare kan tydligt följa och anpassa kunskapsutvecklingen. 
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kurser, men är anpassade 
till vuxna studerande och syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som 
de behöver för att delta i samhälls- och yrkesliv. Enligt skollagen är kommunen skyldig 
att informera om och anordna grundläggande vuxenutbildning för de kommuninvånare 
som efterfrågar och har rätt till den. Övervägande delen av de studerande inom denna 
studieform studerar svenska som andraspråk som en fortsättning efter SFI. Vi erbjuder 
även möjligheten att kombinera SFI med kurser på grundläggande nivå för att snabbare 
kunna ta sig vidare. 
Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till den som har en grundskoleutbildning, men 
vill läsa kurser för att få ett fullständigt gymnasiebetyg eller komplettera med kurser för 
att söka en viss utbildning. De kurser som hålls i Vuxenutbildningens lokaler är 
utvecklade som s.k. ”flex”-kurser. Det innebär att elever ska ha möjlighet att, till 
övervägande del, kunna genomföra utbildningen på distans med visst närvarokrav 
gällande examinationer och obligatoriska moment. Många kurser genomförs också 
ämnesintegrerade med möjlighet till flera kursbetyg under samma studietid. Inom denna 
studieform finns även kortare yrkesutbildningar som svetsare, elektriker, kock, 
byggnadsarbetare eller barnskötare. Dessa utbildningar är ofta inom bristyrken, och vi 
strävar efter att kunna bevilja utbildning även för de som redan har en 
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gymnasieutbildning men vill omskola. Utbildningar till Yrkesförare och undersköterska 
genomför vi i egen regi, övriga yrkesutbildningar har vi upphandlat. Även 
lärlingsutbildning ute i arbetslivet ingår i denna studieform. 
Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna studerande över 20 år med 
funktionsnedsättningar eller förvärvad hjärnskada och är anpassade studier utefter den 
studerandes behov. Till och med vårterminen 2016 har vi köpt dessa studieplatser av 
Stockholm och Järfälla kommun, men från augusti 2016 anordnar vi utbildningen i egen 
regi i Kungsängen. 
Yrkeshögskola är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som drivs i 
nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna består av ca en tredjedel praktik ute i 
samarbetsföretag. Vi bedriver utbildningarna Trafiklärare och Verksamhetsledare / 
Samordnare inom social omsorg. 
Vägledningscentrum riktar sig till vuxna kommuninvånare som har frågor kring 
yrkesval, utbildningar, studier och ansökan. Sökanden till Vuxenutbildningen har 
tillgång till studie- och yrkesvägledare samt utbildningsinformation och sökdatorer. 
Ansökningar till Vuxenutbildningen inom alla skolformer sker i form av en 
webbansökan där framtida elever fyller i sin ansökan, prioriterar sina kursval samt 
bifogar eventuella betyg. Sökanden har tillgång till stöd från administrativ personal för 
sin ansökan och på ett flertal språk. Webbansökan fungerar också som ett inledande 
kartläggningsverktyg för rätt kursplacering. 
Vuxenutbildningen i Upplands-Bro har idag en effektiv organisation med både stabilitet 
och flexibilitet. Vi erbjuder i egen regi ett relativt stort grundläggande utbud av kurser 
och utbildningar och dessa bedrivs med hög kvalitet och god ekonomi. Genom 
upphandling samt ett organiserat samarbete med andra kommuner och 
utbildningsanordnare kan vi även erbjuda kommuninvånaren platser på 
yrkesutbildningar och kurser som anordnas runtom i regionen, och därmed ha ett 
mycket stort och flexibelt utbud. För att kunna nyttja statsbidragen som söks via 
Skolverket så krävs ett samarbete med andra kommuner i ”regionalt yrkesvux”. Det 
innebär att vi under 2017 och 2018 sökt statsbidrag i gemensam ansökan med 
Sundbyberg, Lidingö, Sigtuna, Norrtälje och Ekerö. Samarbetet fungerar bra mellan 
våra kommuner och ett samarbete för kompetensutveckling av lärare och annan 
personal är även igång. För att kunna ta del av de statliga medlen krävs dessutom en 
kommunal medfinansiering motsvarande volym som den som fås via statsbidragen. 
Rent organisatoriskt leds Vuxenutbildningen av en rektor samt en biträdande rektor. 
Personalen är indelad i fyra arbetslag med en arbetslagsledare i varje. Dessa arbetslag är 
SFI, Grund/Gymn, Yrkes och Administrativa arbetslaget. Administrationen och största 
delen av verksamheten finns i huvudbyggnaden på Kyrkvägen 6, 
Trafik/transportutbildningarna finns i Brunna och Vård- och omsorg på Torget 4. 
Lokalmässigt är vi i dagsläget väl anpassade till volym. 

3.1 Personal 
Anvisning 
 
Fyll i tabellen och beskriv 

 organisationen 
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 vilken fortbildning som kommer att genomföras för personal och hur behovet 
framkommit 

Personal 

  Heltidstjänster (per den 15 oktober resp år) 

År Totalt antal 
personal Skolledare Lärare Övrig personal 

2017 30,4 2 20,9 7,5 

2016 26 2,4 20 3 

2015 25,4 2,4 18,2 2,75 

2014 23,5 2,4 17,1 2 

Personalen är indelad i fyra arbetslag och mycket av kompetensutvecklingen sker i 
dessa arbetslag för att det ska bli så specifikt och tillämpningsbart som möjligt. Våra 
studerande har olika behov och förutsättningar beroende på vilken utbildning de går, 
vilka studiemål eller vilken utbildningsbakgrund de har. Teman för 
kompetensutveckling under 2018 är: 
- Tätare samverkan och förståelse för arbetet i NAV:et, hur Vuxenutbildningen passar in 
med Arbetsmarknadsenheten och Näringslivskontoret. 
- Under 2017 genomfördes en bred kompetensutveckling inom SPSM 
(Specialpedagogiska Skolmyndigheten) med problematik knuten till ADHD, Post-
traumatisk stress, m m. Fortsatt uppföljning på detta sker löpande. 
- Kompetensutveckling för lärarna inom sina ämnen tillsammans med andra kommuner 
inom det samarbetande Vux 8. 
- Kompetensutveckling inom SFI för att kombinera studie- och yrkesvägledning i 
undervisningen med mål om att koppla innehållet tydligare till arbetslivet och 
egenförsörjning. En målsättning är att sprida denna metodik och arbetssätt till övriga 
arbetslag. 
- Kompetensutveckling för arbete med elever med kort studiebakgrund. 
- Hur man lär sig på sitt andraspråk och vad man bör tänka på när man utbildar 
studerande med annat modersmål än svenska, oavsett ämne. Merparten av våra 
studerande har utländsk bakgrund, så detta ämne är synnerligen relevant för oss. 
- Kompetensutveckling inom "Flipped Classroom" - metodik. 
Vidare har vissa lärare genomgått ämnesfortbildning i sina ämnen. Andelen 
legitimerade lärare är generellt hög, och flera lärare har ansökt och väntar nu på examen 
eller legitimation. En årlig avstämning kommer göras 15 oktober. 
Skolledning, administratörer och studie- och yrkesvägledare har formella och informella 
nätverk för kompetensutveckling och fortbildning, bl.a. genom SKL, KSL 
(Kommunförbundet Stockholms län), ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) samt genom 
den kommungrupp på åtta kommuner i norra storstockholm som vi ingår. Vi har deltagit 
i informationsdagar om förändringar inom vuxenutbildning som t.ex. yrkesvux, 
yrkeshögskola, sfi, validering och internationalisering. 
Tabellen fylls i årligen vid mättidpunkten 15 oktober. Personalen anges i heltidstjänster 
och det faktiska antalet individer är större än vad som anges i tabellen. Personalen har 
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ökat i takt med att antalet elever har ökat. 

3.2 Antal studerande 
Anvisning 
 
Fyll i tabellen. Analysera och beskriv avvikelser och vilka åtgärder som planeras. 

Egen regi (Kungsängen) 

Ter
min 

Vård- och 
omsorg 

Gymn 
teoretiska 

kurser 

Grundvux 
kurser SFI Lärvux Yrkeshögsk Yrkesförare 

 Tot Fr. 
U-B Tot Fr. 

U-B Tot Fr. 
U-B Tot Fr. 

U-B Tot Fr. 
U-B Tot Fr. 

U-B Tot Fr. 
U-B 

Ht 
17 83 75 258 227 152 121 410 380 14 14 56 6 11 4 

Vt 
17 70 64 306 258 134 109 409 376 14 14 79 10 9 9 

Ht 
16 62 59 313 294 91 74 365 349 10 10 117 12 6 4 

Vt 
16 68 66 387 360 163 134 350 350 12 12 57 8 12 7 

Ht 
15 61 60 265 241 139 138 324 324   96 9 1 1 

Vt 
15 90 89 303 303 112 112 390 390   55 7 10 6 

Ht 
14 83 82 287 287 106 106 373 373   92 14   

Vt 
14 22 22 345 345 114 114 317 317   104 25   

Upphandlad utbildning 

Antal elever - köpta platser hos andra anordnare 

Utbildning 2017 2016 2015 

SFI /SFX / SFY 4 11 2 

Grundläggande kurser 3 1 8 

Lärvux (Särskild utb för 
vuxna) 1 12 12 

Gymn teoretiska kurser (ej 
Yrk) 89 128 46 

Övrig yrkesutbildning 2 10 4 

Barn och Fritid 54 53 22 

IT/Media 11 13 0 

Naturbruk 0 0 0 

Ekonomi 13 9 2 

Elinstallatör 5 3 0 

Kock 3 4 0 

Byggyrken 13 15 7 

Fordon 2 0 1 

Handel och Administration 12 7 2 
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Antal elever - köpta platser hos andra anordnare 

Restaurang/Livsmedel 8 6 4 

Vård och Omsorg 24 6 4 

Totalt studerande hos 
andra utförare 244 290 113 

Första tabellen visar volymerna i egen regi verksamheten och tabell två avser köpta 

utbildningar och kurser. Sedan 2016 köps de flesta externa utbildningsplatserna direkt 
via upphandlade aktörer. Detta har visat sig vara en stor fördel både prismässigt samt 
ökade möjligheter till uppföljning av kvaliteten. På grund av osäkerhet med långsiktig 
statlig finansiering av yrkesutbildningar så har vi under vissa perioder tvingats ge avslag 
på många välmotiverade ansökningar. För 2017 och 2018 har vi dock känt en trygghet 
och vågat bevilja mer platser. Vi ser att antalet elever från andra kommuner som går i 
vår egenregiverksamhet har ökat. Detta innebär pengar in för oss och ett ekonomiskt 
utrymme att höja kvaliteten och utbudet i verksamheten. Det är framförallt pga 
samarbetet med Håbo kommun som ökningen skett, men en del elever är även från 
Järfälla. 
Allt tyder på att vi kommer att se en ökning i antalet studerande inom de flesta 
studieformer. Många nyanlända kommer till vår kommun och de behöver först SFI, men 
ganska snabbt därefter även grundläggande och gymnasiala kurser och 
yrkesutbildningar. Vi tror mycket på att kombinera SFI med andra ämnen, 
samhällskunskap, arbetslivskunskap, praktik, studie- och yrkesvägledning och 
yrkesutbildning för att nå snabbaste vägen till både studieresultat och egenförsörjning. 
Hösten 2017 innebar ett Stort och omfattande utvecklingsarbete och förnyelse av vår 
SFI-utbildning. Med ökande antal elever inom SFI, både genom EBO och 
kommunanvisade elever, identifierades ett behov att både öka genomströmningen samt 
koppla språkutbildningen till egenförsörjning och svenskt samhälls- och yrkesliv. Med 
fokus på den lokala arbetsmarknadens behov i Upplands-Bro kommun där lager och 
logistik är en starkt växande bransch samt ett stort och ökande personalbehov inom vård 
och omsorg togs två utbildningspaket fram; SFI Arbetsliv fokuserar på svenskt arbetsliv 
med tyngdpunkt på lager och logistik och SFI Grundkurs Omvårdnad som kombinerar 
funktionell språkinlärning med anpassade gymnasiala kurser från vård- och 
omsorgsprogrammet. 

3.3 Studiemiljö 
Anvisning 
 
Beskriv skolans inne- och utemiljö. 

Vuxenutbildningens lokaler är ljusa, öppna och erbjuder en lugn och bra studiemiljö. 
Alla lärare har idag en personlig bärbar dator och detta har medfört att vår IT-
användning i undervisningen har ökat markant. Moderna bildkanoner finns monterade i 
taken i alla klassrum, och lärarna har nu möjligheter att i klassrummet visa filmklipp, gå 
igenom lärplattformen, googla för att hitta information mm. Vi har satsat på 
läsplattor/Ipads och dessa används i fler och fler grupper. Framförallt används läsplattor 
i SFI, men även av elever med specialpedagogiska behov, inom vårdutbildningarna 
samt i flera andra kurser. En klassupssättning bärbara elevdatorer har också köpts in för 
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att ytterligare bredda elevernas möjligheter och den pedagogiska variationen. Dessa 
används till övervägande del inom snabbspåret för SFI. 
Vi har även trådlöst nätverk och fler och fler studerande tar med sin egen dator eller 
använder sin mobiltelefon, vilket också medför att trycket på de publika studiedatorerna 
minskar. 
Överhuvudtaget så prioriteras IT i undervisningen högt, och vi håller genomgående en 
hög nivå. Utvecklingen går dock snabbt inom detta område, och vi behöver 
fortsättningsvis satsa på IT-utrustning, program och kompetensutveckling för att 
bedriva bästa möjliga undervisning. Inom det administrativa arbetslaget har vi stärkt 
kompetensen med IT-kunnig personal för att stödja både lärare och elever. 
Inom grundläggande vuxenutbildning och SFI tillhandahåller vi läromedel av god 
kvalitet och hög aktualitet som de studerande får kvittera ut och återlämna vid avslutad 
kurs. Vi har styrt upp rutinerna kring kvittens av böcker, vilket medför att dessa 
återlämnas i tid och ingen riskerar att stå utan bok första tillfällena på kursen. En bättre 
kontroll på utlånade böcker medför också minskade kostnader för att ersätta försvunnen 
kurslitteratur. Inom gymnasial vuxenutbildning och yrkeshögskolan bekostar de 
studerande sin egen litteratur men vi tillhandahåller referenslitteratur. 
Vuxenutbildningens lokaler på Kyrkvägen är även utrustade med hiss för ökad 
tillgänglighet samt möjlighet till ledsagare inom lokalerna för elever med behov av 
transporter. 
Behovet är tillgodosett när det gäller utrustning och den sammanfattande bedömningen 
är att vi håller god kvalitet. 
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4 Rektors ledningsdeklaration 
Anvisning 
 
Hur avser du att omsätta ditt uppdrag 

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller integration, inkludering och att bekämpa 
arbetslöshet och utanförskap. För en lyckad integration av våra nya och gamla 
medborgare krävs målinriktat arbete på många plan, varav vuxenutbildning är en 
mycket viktig del. Sverige är ett kunskapssamhälle där kunskaper och kompetens samt 
personliga färdigheter är viktiga. Vår uppgift är att förse våra studerande med verktyg 
för att ta sig vidare till arbetsmarknaden eller vidare studier samt få både ett funktionellt 
språk och allmänbildning för att kunna medverka i det svenska samhället. Varje elev är 
viktig och de är för dom vi finns till som organisation. För att påminna oss om detta har 
vi tagit fram vår vision för Vuxenutbildningen Upplands-Bro: 

"Varenda en av våra elever är viktig. De kan och de vill! Våra elever ska vara nöjda 

med oss och nå sina mål"  
Hur vi organiserar arbetet är viktigt för optimalt resultat. Grundläggande kurser i 
svenska eller kärnämnen liksom de mest sökta yrkesutbildningarna bör ligga i 
hemkommunen liksom studie- och yrkesvägledningen. Många av våra studerande har 
dåliga tidigare erfarenheter av skolan, och är ibland inte heller mobila och benägna att 
resa långt för studier. Att erbjuda ett grundläggande utbud nära medborgaren i en 
välkomnande miljö blir då extra viktigt. 
Yrkesutbildningar och kurser på mer avancerad nivå erbjuder vi genom ett upphandlat 
utbud då vi köper platser av externa utbildningsanordnare. Detta gör vi i samarbete med 
fem andra kommuner i norra Storstockholm (Sundbyberg, Lidingö, Ekerö, Sigtuna och 
Norrtälje). 
Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen har under 2017 
utvecklats i väldigt positiv riktning och intensifierats. Vuxenutbildningen är inte bara en 
skola, utan vi ser oss som en integrationsmotor och inkluderingsmotor, en verksamhet 
som tränar individer för arbetsmarknaden, vidare studier (yrkesutbildning eller 
universitet) samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet i stort. 

Åtgärder Status 

  

  

  

  

  

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan.  
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Vi har arbetat med målen och uppnått goda resultat. Vi arbetar målinriktat vidare. 
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5 Underlag i kvalitetsarbetet 
Anvisning 
 
Vilka underlag bygger informationen i SKA-planen på, dvs vilka arbetssätt och 

arbetsformer? 
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6 Kvalitetsområden 

6.1 Normer och värden  
Anvisning 
 
Utbildningsresultat i förhållande till de nationella målen för normer och värden 

Normer och värden prioriteras högt i vår verksamhet. Vi har överlag ett väldigt gott 
studieklimat på Vuxenutbildningen Upplands-Bro. 
I tabellen nedan visas resultatet från den årliga länsgemensamma studerandeenkäten 
som genomförs på alla anordnare av vuxenutbildning i länet, både privata och 
kommunala. Resultaten visas uppdelat på Vux och SFI, skalan är 5-gradig. Senaste 
mätning gjordes våren 2017. Vi ser att vi fortsättningsvis ligger på en väldigt hög 
studerandenöjdhet vad gäller normen och värden, samt har en uppåtgående trend. Målet 
på minst 4,5 på alla kategorier uppfyller vi på allt utom frågan kring arbetsro på 
lektioner där resultatet är 4,4 på Vux och 4,1 på SFI. Siffrorna för Vux är väldigt 
glädjande då vi kan visa på en ökande nöjdhet med arbetsron trots att vi arbetar med 
flex-kurser vilket kan innebära mer sporadisk närvaro som skulle kunna upplevas 
störande. För SFI ser vi en liten tillbakagång men vi har samtidigt ett ökat elevantal där 
individer ofta måste gå tidigare till bl. a. praktik eller läkarbesök. Vi kommer att 
fortsätta arbetet med att öka arbetsron generellt då vi, trots ett relativt bra resultat, inte 
når upp till det satta målet. 

Medel på en femgradig skala 

Enkätfrågor 2017 2016 2015 2014 

Jag behandlas bra av mina lärare. Vux 4,7 / SFI 
4,5 

Vux 4,5 / 
SFI 4,8 

Vux 4,5 / 
SFI 4,7 

Vux 4,5 / 
SFI 4,2 

Jag behandlas bra av andra elever. Vux 4,6 / SFI 
4,5 

Vux 4,5 / 
SFI 4,7 

Vux 4,4 / 
SFI 4,5 

Vux 4,5 / 
SFI 4,4 

Det är arbetsro på lektionerna Vux 4,4 / SFI 
4,1 

Vux 4,2 / 
SFI 4,2 

Vux 4,2 / 
SFI 4,1 

Vux 4,3 / 
SFI 3,9 

 

Åtgärd Status 

Förstärka arbetet kring studiero på lektionerna 

Pågående utvecklingsarbete bland lärarna i 
demokratiska arbetssätt i klassrummen för att uppnå en 

ännu bättre studerandemiljö. Initiativ i det 
skolövergripande studerandemötena. 

  

  

  

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 
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ovan.  

6.2 Utbildningsresultat 
Anvisning 
 
Utbildningsresultat i förhållande till de nationella kunskapsmålen 

Betygsresultat och avbrott, egen regi (Kungsängen) 

Utbildning Antal Antal som slutfört % minst godkända % avbrott 

 HT20
17 

VT20
17 

HT20
16 

HT20
17 

VT20
17 

HT20
16 

HT20
17 

VT20
17 

HT20
16 

HT20
17 

VT20
17 

HT20
16 

Vård- och 
Omsorg 294 281 198 176 202 162 54% 67% 72% 14% 14% 14% 

Gym 
teoretiska 
kurser 

579 892 636 289 416 398 43% 39% 52% 26% 23% 19% 

SFI 603 611 446 67 126 37 11% 21% 15% 21% 23% 31% 

Lärvux 29 24 16 29 24 16 0% 0% 0% 0% 13% 6% 

Grundvux 319 386 194 205 248 151 54% 55% 61% 18% 25% 21% 

Yrkesförar
e 36 30 18 30 27 15 83% 90% 83% 17% 10% 17% 

Yrkeshögs
kola 202 348 386 169 318 111 84% 91% 95% 0% 0% 4% 

Totalt 2062 2572 1625 965 1361 920       

Effekter på sysselsättning 

  Arbetslös   

Innan yrkesvux 15,5 %   

Efter yrkesvux 4,2 %   

Innan gymnasievux 15,9 %   

Efter gymnasievux 6,5 %   

    

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan.  

Vår verksamhet består av olika studieformer med var och en olika förutsättningar och 
resultat. Nedan följer nedslag i olika studieformers resultat. 
- Grundläggande vux: Ett starkt ökande elevantal (ca 80% fler elever för helåret 2017 
jämfört med 2016) och en vikande procentandel avhopp. Andelen minst godkända har 
minskat något vilket kan kopplas till det ökande antalet elever men det är ett prioriterat 
område att fortsätta utveckla och förbättra resultaten. 
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- Gymnasial vux, teoretiska: Andelen elever med minst godkänt betyg har minskat. Vi 
ser också att andelen avbrott har ökat något. Elevantalet har också ökat, speciellt under 
vårterminen 2017 (ca 40%). Många av dessa elever gör avbrott vilket ofta beror på 
annan sysselsättning, t.ex. arbete eller andra studier. Detta blir mer tydligt i en stark 
högkonjunktur då dessa elever redan ligger väldigt nära arbetsmarknaden. Vi kommer 
att fortsätta att jobba med flexibla kurser och genom den digitala lärplattformen Vklass 
för att anpassa verksamheten efter de som inte har möjlighet att närvara alla dagar och 
tider i skolan. 
- Gymnasial vux, omvårdnad: Andelen elever med minst godkänt betyg har minskat. 
Återigen ser vi ett ökande elevantal jämför med 2016 (ca 45% fler elever). Många av 
eleverna tas emot från andra kommuner med olika grader av förkunskaper vilket 
försämrar möjligheterna att tillgodogöra sig kunskaperna. Insatser med språklig 
anpassad undervisning och samarbete med SFI- och SVA-lärare har genomförts. 
Vårterminen 2018 startar ingen ny omvårdnadsutbildning och lärarna kan lägga mer 
undervisningstid till elever som behöver mer stöd. 
-SFI: Genomströmningen på samma nivå. Ett kraftigt ökat elevantal inom SFI för 2017 
(ca 36% fler än 2016). Trots den stora ökningen har vi inte sett en försämring av 
genomströmning för SFI-eleverna. För 2018 utökar vi möjligheterna till inlärning 
genom en bredare användning av det digitala läromedlet UNIS för nästan alla elever. 

6.3 Skolan, omvärlden och arbetslivet 
Anvisning 
 
Beskriv arbetet med elevernas ansvar och inflytande samt skola och arbetsliv 

På KSL VUX enkät våren 2017 finns dessa frågor: 
"Jag har bra kontakt med arbetslivet genom mina studier". Resultat 4,2 
"Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier". Resultat 
4,7 
Våra egna yrkesutbildningar (inom vård och transport) har en nära koppling till 
arbetslivet genom bl.a praktikperioder. Utmaningen har varit att även elever som läser 
teoretiska kurser ska få en sådan koppling och vi har erbjudit studie- och 
yrkesvägledningen genom bl.a. "STORKEN". Inom ramen för vissa kurser bl.a. Sva 
grund har våra vägledare, läraren samt personal från Arbetsförmedlingen informerat om 
olika bristyrken, branscher och vägar dit. Detta arbete kommer att fortsätta och 
intensifieras framöver under senare delen av 2018 då Skolverket och Länsstyrelsen 
Stockholm i samverkan med branschföreträdare och arbetsgivarorganisationer 
prioriterat detta arbetsområde. Studie- och yrkesvägledning med fokus egenförsörjning, 
anställningsbarhet och väl underbyggda val kommer att mer tydligt integreras i 
undervisningen för att skapa en målbild och ökad motivation hos våra elever. 

Åtgärder Status 
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Åtgärder Status 

  

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan. Ska vara ifylld senast 20 augusti resp. 20 januari. 

6.4 Integration 
Anvisning 
 
Beskriv arbetet kring ökad integration 

Övervägande delen av våra studerande inom vuxenutbildningen har utländsk bakgrund. 
Framförallt gäller det SFI och Grundläggande Vux där nästan 100% av eleverna har 
utländsk bakgrund. Även Gymnasial Vux, Yrkesvux samt Yrkeshögskola har väldigt 
många studerande med utländsk bakgrund eller annat modersmål än svenska. 
En utmaning för oss är att få igenom många studerande snabbt genom SFI till 
grundläggande svenska och ut i en gymnasial yrkesutbildning (gärna inom ett bristyrke) 
och vidare ut i arbetslivet. Egenförsörjning och att ha ett arbete att gå till är en viktig del 
i integration i det svenska samhället och inte minst är detta viktigt som exempel för 
familjens barn. 
Samtidigt som detta är viktigt så ser vi att denna väg är en lång väg för en del av de 
elever med ingen eller mycket kort tidigare studiebakgrund sina hemländer. För vissa 
individer ser vi att huvudfokus bör ligga på att lära sig så pass svenska att man via 
praktik kan komma ut i arbetslivet, från bidragsberoende till egenförsörjning. Här 
bedriver vi ett målinriktat arbete tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, Soc och 
Arbetsförmedlingen. Överlag så arbetar vi för att inom kursens ram göra SFI-
undervisningen för de kortutbildade mer praktiskt inriktad och inriktad mot yrkesliv 
samt specifika yrkes- och ämnesområden som är viktiga för att klara av praktik eller 
arbete. Egenförsörjning är sedan en plattform att utgå från, och mera studier i svenska, 
t.ex. genom flexibla studier kvällstid och distans är möjliga parallellt med arbetet. För 
att kunna öka vår flexibilitet i hur vi möter våra elever och deras olika förutsättningar 
har vi nu utvecklat en betydligt starkare koppling mellan SFI-undervisningen och 
arbetslivet. Elever som är mer praktiskt intresserade kan snabbt förvärva kunskaper och 
färdigheter som sänker trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden utan att försumma 
sin fortsatta utveckling i svenska genom fortsatta flexibla studier anpassade till deras 
arbetstider. Innovationen består bl.a. i den samtida möjligheten för de elever som är 
intresserade av vidare akademisk utbildning att snabbt utveckla sin svenska och, genom 
snabbspåret, gå vidare till de teoretiska kurserna. 
Genom undervisningen i SFI, projekt första steget, grundläggande och gymnasiala vux 
så integreras våra elever i det svenska samhället. Vi bygger in en stor mängd 
samhällskunskap, datorkunskap, arbetsmarknadskunskap och "life skills" i alla kurser. 
På Vuxenutbildningen Upplands-Bro studerar människor från jordens alla hörn, 
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religioner, etniska grupper och livsåskådningar. Vuxenutbildningen spelar en avgörande 
roll i integrationen av nya medborgare. Grunden för både inlärning och integration är att 
vi skapar en trygg och stimulerande miljö. Därför jobbar vi mycket med att de 
studerande ska känna sig trygga i skolan och mötas av en välkomnande atmosfär. 
Samtidigt är det en viktig del av integrationen att ställa krav, och att de studerande 
förbereds för livet i Sverige där man förväntas bidra och ha både rättigheter och 
skyldigheter. Våra studerande kommer från en mängd olika bakgrunder, och i olika 
kulturer råder olika synsätt och värderingar. Studierna inom SFI är organiserade i olika 
teman, av vilka vart och ett har som delsyfte att förbereda för livet i Sverige. Studierna 
inom SFI är organiserade i teman som är omväxlande och nyanserade men samtidigt 
kopplade till arbetslivet på flera plan, t.ex. utbildning & arbetsliv, hälsa & arbetsliv, 
ekonomi & arbetsliv, etc. Genomgående tränas de studerande i vad som är viktigt på 
den svenska arbetsmarknaden likväl som i samhället. Detta kan vara att det är viktigt att 
komma i tid till lektionen eller hur man samarbetar med andra människor från olika 
kulturer, religion eller kön och hur man bemöter medmänniskor. 
Studiebesök görs till olika arbetsplatser, museum, bibliotek i kommunen, 
hembygdsmuseet i Kungsängen, kyrkor i Kungsängen, servicehuset i Kungsängen, 
förskolan i Kungsängen samt historisk rundtur i kommunen mm. Gästföreläsningar 
förekommer också, t.ex. har Brandförsvaret informerat alla SFI-grupper om hur man 
skyddar sig mot brand. Studerande på vår trafiklärarutbildning utbildar ibland våra SFI-
deltagare i trafikkunskap. Språkverkstäder, språkcaféer och läxläsningshjälp anordnas, 
ibland i samarbete med organisationer och volontärer. 
Bedömningen är att vi har uppnått god kvalitet. 

Åtgärder Status 

  

  

  

  

  

  

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan. Ska vara ifylld senast 20 augusti resp. 20 januari. 

6.5 Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som 
helhet 

Vi har en mycket mångfacetterad verksamhet, där de flesta delar fungerar riktigt 
utmärkt. I detta kapitel tar vi dock endast upp de utmaningar som vi fortsatt fokuserar 
på: genomströmningen på SFI är ett ständigt fokus. På senare år har dock inträde på 
arbetsmarknaden fått en större betydelse och det kan ibland ske på viss bekostnad av 
formella betygsresultat och tid tills en elev har fått betyg. Vi uppmanar alla att ta de 
chanser till jobb som dyker upp och fortsätta studera SFI på deltid, kväll eller 



 

Vuxenutbildning, Ska-Plan Vuxenutbildningen 2018 19(20) 
 

 

flex/distans. Detta sker oftast men inte alltid och då blir det ett avbrott i SFI kursen, men 
samtidigt är egenförsörjning ett överordnat mål. 
Vi har rekryterat flera språkstödjare till SFI-utbildningarna. Personer med 
lärarutbildning och erfarenhet från sina hemländer som genom sitt pedagogiska 
kunnande kan stödja både SFI-lärare och elever i undervisningen genom tolkning, 
assistans och avlastning. 
- Utveckling av användande av läsplattor/Ipads som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen. 
- SFI-undervisningen har anpassats med mål om ett tätare samarbete med det lokala 
näringslivet och den lokala arbetsmarknaden. Elever tillägnar sig kunskaper både i det 
svenska språket och svenskt arbetsliv och färdigheter. 
- SFI spår 3 kan erbjuda en flexibel lösning med möjlighet till anpassning för arbete, 
sjukdom, barnafödande eller resa genom lektionstillfällen under dag- och kvällstid samt 
webbverktyget UNIS. 
Som helhet har vi goda utbildningsresultat och nöjda studerande. Tack vara att vi finns i 
Stockholmsregionen med dess utbud av utbildningar, samt genom vår nya upphandling 
så erbjuds kommunmedborgaren ett av landets bredaste utbud av olika 
yrkesutbildningar och kurser. Vi erbjuder en hög grad av flexibilitet i tid och rum, t.ex. 
studier kvällstid, distans, sommarkurser osv vilket möjliggör fortsatta studier parallellt 
med bl.a. arbete eller föräldraledighet. 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen i verksamheten God. 
Vi arbetar dock målinriktat vidare. 

Åtgärder Status 

  

  

  

  

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan. Ska vara ifylld senast 20 augusti resp. 20 januari. 
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7 Åtgärder för utveckling 
- Öka möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden för alla våra målgrupper; 
nyanlända, andra invandrare, unga vuxna, funktionshindrade. 
- Med ovanstående i beaktande, bibehålla en god genomströmning på SFI och uppmana 
alla att fortsätta studera deltid/kväll/distans/flex även om man får arbete. 
- Förvalta och utveckla flexibiliteten för elever som vill kombinera studier med 
anställning/praktik genom ökade möjligheter till flex/distans samt kvällsstudier. 
- Utveckla samarbetet med Arbetsmarknadsenheten, Soc/försörjningsstöd, 
Arbetsförmedlingen, Näringsliv för mer samordnat arbete mot integrering och 
etablering på arbetsmarknaden inom ramen för NAVET, DUA och de nya jobbspåren 
- Vidareutveckla de lokala yrkesspåren med SFI Omvårdnad och SFI Arbetsliv Lager 
för att omfatta även andra grupper/nivåer inom SFI-verksamheten genom ökat 
samarbete med integrationssamordnarna och Näringslivskontoret. 
- Arbeta mot en hälsosammare arbetsplats och arbetsmiljö med fokus på friskvård och 
förbättrad hälsa. 
- Vidareutveckla distans-/flexibla kursupplägg med stöd av nya lärplattformen. 
- Fortsätta kompetensutveckling i hur vi arbetar med elever med studiehinder av olika 
slag. 

Kvalitativ utvärdering 

Anvisning 
 
Beskriv resultatet av tidigare planerade åtgärder. Nya åtgärder fylls på i tabellen 

ovan. Ska vara ifylld senast 20 augusti resp. 20 januari. 
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Riktlinjer för hantering av arkiv 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår åt kommunfullmäktige att upphäva tidigare 
arkivreglemente för Upplands-Bro kommun och samtidigt anta ”Riktlinjer för 

hantering av arkiv” enligt råd från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
samt Riksarkivet.  

Sammanfattning 
För att möta förändrade förutsättningar och på ett mer effektivt sätt reglera 
ansvar och befogenheter gällande arkiv har SKL och Riksarkivet tagit fram 
”Riktlinjer för hantering av arkiv”. Riktlinjerna är tänkta att ersätta tidigare 
arkivreglemente. Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige 
antar ”Riktlinjer för hantering av arkiv” och samtidigt upphäva gällande 
arkivreglemente.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontoret, kanslistabens tjänsteskrivelse med bilaga 

den 5 april 2018  

Ärendet 
Nuvarande arkivreglemente för Upplands-Bro kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2005-02-16 (dnr KS 2004/0356). Bestämmelserna om 
arkiv är i behov av uppdatering. SKL och Riksarkivet har tagit fram ”Riktlinjer 

för hantering av arkiv” som utarbetats i samarbete med Samrådsgruppen för 
kommunala arkivfrågor och har publicerats i ”Vem bestämmer om arkiv i 

kommunen? – råd om styrning av den kommunala arkivverksamheten” (2015). 
Riktlinjerna är utformade med hänsyn tagen till lagar och förordningar som 
styr arkivmyndighetens skyldigheter och befogenheter. I riktlinjerna tydliggörs 
bland annat ansvarsfördelning, hantering av arkiv i samband med 
organisationsförändringar samt bestämmelser om gallring. Syftet med en 
övergång från arkivreglemente till riktlinjer om arkiv är att kunna möta 
förändrade förutsättningar. I många kommuner, landsting och regioner 
innehåller arkivreglementena föråldrade råd och bestämmelser som inte på ett 
optimalt sätt är reglerar arkivverksamheten i en modern förvaltning.  
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Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna antas i sin helhet med tillägg 
som reglerar ansvar och skyldigheter i samband med arkivmyndighetens 
inspektioner av arkivvården i kommunens verksamheter.  

Möjlighet finns att komplettera riktlinjerna med särskilda föreskrifter enligt 
§16 arkivlagen.    

 

Barnperspektiv 
Rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar regleras i grundlag. 
Hur allmänna handlingar gallras eller bevaras i kommunen påverkar 
allmänhetens rätt till insyn i kommunalt arbete och beslutfattande. Detta får 
konsekvenser för alla invånare, inklusive barnen.   

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Karl Öhlander  

Utvecklingschef  Andrea Andersson  

 Kanslichef  
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Bilagor 
1. Förslag till ”Riktlinjer för hantering av arkiv” 

Beslut sänds till 
 Socialkontoret 
 Utbildningskontoret  
 Samhällsbyggnadskontoret 
 Kultur- och fritidskontoret 
 Revisionen  
 Upplands-Bro hus AB  
 Upplands-Bro kommunfastigheter 
 Upplands-Bro kommunföretag AB 
 Österhöjdens garage AB  
 



Riktlinjer för hantering av arkiv i Upplands-Bro kommun 
 
Inledning 
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), 
arkivförordningen (1991:446) samt i fullmäktiges föreskrifter om arkivvården, ska följande 
riktlinjer för hanteringen av arkiv gälla för Upplands-Bro kommun.  
 
Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt 
för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av 
kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen 
ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.  
 
Mål och syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att 
närmare precisera ansvarsfördelningen utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer 
av lag eller förordning.  
 
Vad är arkiv?  
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering. I de fall flera myndigheter samarbetar, i exempelvis 
ett projekt eller delar ett system, bildas arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd 
som svarar för huvuddelen av systemet eller upptagningen.  
Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv. 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov.  

  
Ansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Efter att nämnden eller styrelsen 
levererat arkivmaterial till arkivmyndigheten, eller då arkivmyndigheten omhändertagit 
arkivmaterial, faller ansvaret för arkivvården på arkivmyndigheten. Varje nämnd och styrelse 
ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell 
verksamhet och forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa att förvaltningen har en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. I de fall arkivmyndigheten utfärdar 
tillsynsföreläggande ska aktuell nämnd eller styrelse rapportera rättelseåtgärder till 
arkivmyndigheten efter de krav som arkivmyndigheten ställer. 
 
Omorganisation och förändrade arbetssätt 
När en nämnd eller styrelse förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och 
förändringen väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden eller 
styrelsen i god tid samråda med arkivmyndigheten.  
 
Arkivvård 
Fullmäktige har meddelat särskild föreskrift om arkivvård enligt 16§ arkivlagen.  
 



 
Gallring 
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehåller helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket 
viktigt att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra allmän handling innebär överföring av 
uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför 

 informationsförlust 

 förlust av möjliga informationssammanställningar 

 förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  

 förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.  
 
Inskränkningen av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som 
gallring.  
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten.  
 
Arkivmyndigheten 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
Arkivmyndigheten ska  

 utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag samt utfärda 
tillsynsförelägganden i de fall kommunens verksamheter brister gällande arkivvården    

 förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse  

 lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.  
 
Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även  

 allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,  

 ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag,  

 fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, 
som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,  

 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett 
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.  
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Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 
med anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kommun-
styrelsens reglemente i enlighet med Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det 
nya regelverket föreslås en revidering av Kommunstyrelsens reglemente. Syftet 
är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och terminologi 
och för att tydliggöra Kommunstyrelsens personuppgiftsansvar för uppgifter 
som behandlas i kommunövergripande system.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0135 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att ytter-
ligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 
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Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt 
avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka det är lämpligt att Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig. Detta ska framgå av reglementet. Genom att reglera 
personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som för övriga 
nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då person-
uppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 
Nuvarande lydelse, reglemente för Kommunstyrelsen: 

Uppgifter enligt speciallagstiftning  

§ 6 Kommunstyrelsen ska dessutom svara för följande uppgifter enligt övrig 
speciallagstiftning:  

1. uppgifter som arbetslöshetsnämnd  

2. uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering  

3. uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.  

4. uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap  

5. åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen  

6. uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente)  

7. registeransvar enligt personuppgiftslagen för register som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över  

8. kommunens anslagstavla 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 

Uppgifter enligt speciallagstiftning § 6 Kommunstyrelsen ska dessutom svara 
för följande uppgifter enligt övrig speciallagstiftning:  
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1. uppgifter som arbetslöshetsnämnd  

2. uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och 
regionplanering  

3. uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.  

4. uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap  

5. åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen  

6. uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente)  

7. personuppgiftsansvar och registeransvar enligt dataskyddsförordningen för 
register som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över samt för de 
kommungemensamma system som används inom bl.a. personaladministration, 
ekonomi, IT, telefoni, information, krisledning samt dokument- och 
ärendehantering. 

8. kommunens anslagstavla 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2018-04-06 KS 18/0135 

 
 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
• Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samhällsbyggnadschef, 

kommunjurist 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0136  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Bygg- och 
miljönämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Bygg- och 
miljönämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning av det 
nya regelverket föreslås en revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente. 
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse KS 18/0136 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att ersättas 
av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), här 
benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att 
ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0136 

 
 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt 
avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig. 
Genom att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-
styrelsen som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för 
en nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-
styrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Bygg- och miljönämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 2 Bygg- och miljönämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 2 Bygg- och miljönämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0136 

 
 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
• Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0137  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Kultur- och 
fritidsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 
av det nya regelverket föreslås en revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KS 18/0137 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0137 

 
 

 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 
skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Genom att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-
styrelsen som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter 
för en nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-
styrelsen. 

Nuvarande lydelse reglemente för Kultur- och fritidsnämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 3 Kultur- och fritidsnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för 
de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Kultur- och fritidsnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0137 

 
 

 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0138  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Socialnämnden 
med anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Social-
nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 
av det nya regelverket föreslås en revidering av Socialnämndens reglemente. 
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KS 18/0138 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0138 

 
 

 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 
skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att 
reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som 
för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 
personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Socialnämnden: 
 

Registeransvar  
 

§ 3 Socialnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Socialnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 
 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0138 

 
 

 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

 
 

 

 

 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0139  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för Tekniska 
nämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i Tekniska 
nämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 
av det nya regelverket föreslås en revidering av Tekniska nämndens 
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KS 18/0139 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0139 

 
 

 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 
skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att 
reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommun-styrelsen som 
för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 
personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommun-styrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Tekniska nämnden: 
 

Registeransvar  
 

§ 3 Tekniska nämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Tekniska nämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-06 KS 18/0139 

 
 

 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kanslistaben 
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2018-04-06 KS 18/0140  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av reglemente för 
Utbildningsnämnden med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Utbildningsnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 
av det nya regelverket föreslås en revidering av Utbildningsnämndens 
reglemente. Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens 
regler och terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom 
nämnden i system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KS 18/0140 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-06 KS 18/0140 

 
 

 

behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 

Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 
skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom 
att reglera personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen 
som för övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en 
nämnd då personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Utbildningsnämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 3 Utbildningsnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 3 Utbildningsnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
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Revidering av reglemente för Valnämnden med 
anledning av dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta ändringar i 
Valnämndens reglemente i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Med anledning 
av det nya regelverket föreslås en revidering av Valnämndens reglemente. 
Syftet är att anpassa reglementet till dataskyddsförordningens regler och 
terminologi och att möjliggöra personuppgiftsbehandling inom nämnden i 
system där annan nämnd eller Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KS 18/0141 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig över-
låtas. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal får enbart 
behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personupp-
giftsansvarige. 
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Ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill 
anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett 
skriftligt avtal med biträdet. 

Såväl kommunstyrelse som de kommunala nämnderna – förutsatt att de är så 
självständiga att de är förvaltningsmyndigheter – bör var för sig anses som 
personuppgiftsansvarig i sin egna verksamhet. Kommunen har dock vissa 
kommunövergripande system för vilka Kommunstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig. Vidare kan behov av behandling av personuppgifter uppstå i system 
där annan nämnd än Valnämnden är personuppgiftsansvarig. Genom att reglera 
personuppgiftsansvaret i reglementet för såväl Kommunstyrelsen som för 
övriga nämnder möjliggörs behandling av personuppgifter för en nämnd då 
personuppgiftsansvaret åvilar annan nämnd eller Kommunstyrelsen. 

 
Nuvarande lydelse reglemente för Valnämnden: 

 
Registeransvar  
 

§ 2 Valnämnden är registeransvarig enligt personuppgiftslagen för de 
personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
 

Förslag till ändring (ändringstext anges i rött): 
 

Personuppgiftsansvar 
 

§ 2 Valnämnden har personuppgiftsansvar och registeransvar enligt 
dataskyddsförordningen för de register som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de 
kommungemensamma system för vilka Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av Kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla 
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska 
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 
den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 
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Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samtliga kontorschefer 

kommunjurist 
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Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsförteckning med anledning av 
dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ändringar i Kommunstyrelsens delegationsförteck-
ning i enlighet med Kommunledningskontorets förslag och uppdrar därmed till 
kommundirektören att besluta, med möjlighet att vidaredelegera, i de ärende-
kategorier som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU’s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 
till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. När 
dataskydds-förordningen träder i kraft måste varje personuppgiftsansvarig ha 
utsett ett dataskyddsombud. Denna funktion ska ha en kontrollerande och 
rådgivande funktion avseende nämndens arbete med att hantera 
personuppgifter. Kommunen avser att inrätta en ny tjänst på 
kommunledningskontoret, ett dataskyddsombud. Förslagsvis ska alla 
nämnder/kontor ska ha samma dataskyddsombud, personen ska tillhöra 
kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen delegerar rätten att 
utse dataskyddsombud. Kommunledningskontoret föreslår även att 
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten i de ärendegrupper avseende 
dataskydds-förordningen som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse KS 18/0142 från den 6 april 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2018-04-06 KS 18/0142 

 
 

till att ytterligare stärka enskilda mot att deras integritet kränks. Den 25 maj 
2018 kommer även en ny svensk dataskyddslag träda ikraft (dataskyddslagen). 
Denna lag ger kompletterande bestämmelser samt förtydliganden till EU:s 
dataskydds-förordning. 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel myndighet) som 
bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen 
ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska 
behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig 
överlåtas. 
Personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas 
på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Om en 
organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte 
ombudet. Den 25 maj ersätts PuL med dataskyddsförordningen. Då ersätts 
rollen som personuppgiftsombud med dataskyddsombud.  
 
I nuvarande delegationsförteckning är undertecknande av vissa avtal delegerat 
till bl.a. Kommundirektör. Ett företag eller en myndighet som behandlar 
personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett 
personuppgiftsbiträde. En organisation som vill anlita ett sådant biträde (den 
personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Om ett 
avtal som tecknas innefattar behandling av personuppgifter måste även detta 
regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det är därför lämpligt att mandat att 
underteckna personuppgiftsbiträdesavtal delegeras på samma sätt som 
undertecknande av andra avtal. 

Vidare innehåller PuL bestämmelser om beslut vilka kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol (52 § PuL). Denna rätt gäller bl.a. beslut om information, 
rättelse och om upplysningar. Besluten i dessa ärenden är idag inte delegerade 
från Kommunstyrelsen. Det är dock lämpligt att denna typ av ärendekategorier 
som rör enskildas rättigheter delegeras bl.a. eftersom handläggningen av flera 
av bestämmelserna enligt förordningen ska ske utan onödigt dröjsmål. Ingen av 
dessa beslutskategorier kan heller anses vara av principiell karaktär. Även i den 
nya dataskyddslagen finns några beslutskategorier som kan överklagas och 
som därför är lämpliga att delegera. Bestämmelsen återfinns i 7 kap 2 § i 
förslaget till ny dataskyddslag och har följande lydelse: 
 
”Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning som har 
meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.” 

De bestämmelser som avses är följande rättigheter för den enskilde.  

Artikel 12.5 Rätt att ta ut avgift för information 

15 Rätt till tillgång 
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16 Rätt till rättelse 

17 Rätt till radering 

18 Rätt till begränsning av behandling 

19 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, 
radering och begränsning 

20 Rätt till dataportabilitet 

21 Rätt att göra invändningar 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås därför att ett nytt kapitel inrättas i 
Kommunstyrelsens delegationsförteckning med följande innehåll: 

 
Ärendegrupp 
nr 

Ärendetyp  Beslutande/delegat Vidaredelegat 

10 Dataskyddsförordningen   

 Utse dataskyddsombud 
samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Kd  

 Ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt att ta ut avgift för 
information enligt art 12.5 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt till tillgång enligt art 
15 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt till rättelse enligt art 
16 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt till radering enligt art 
17 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt till begränsning av 
behandling enligt art 18 

Kd eller Sbch Avdch 

 Om anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering 
och begränsning enligt art 
19 

Kd eller Sbch Avdch 

 Rätt till dataportabilitet 
enligt art 20 

Kd eller Sbch Avdch 
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 Rätt att göra invändningar 
enligt art 21 

Kd eller Sbch Avdch 

 

Med anledning av ovanstående förslag behöver nuvarande kapitel 1 i 
delegationsförteckningen revideras (förslag till ändring anges i rött). 

Nuvarande lydelse: 

Ärendegrupp 
nr 

Ärendetyp (allmänna 
ärenden) 

Beslutande/delegat Vidaredelegat 

1.14 Utse Kommunstyrelsens 
personuppgiftsombud samt  
ersättare till 
personuppgiftsombudet.  

Kd  

1.15 Besluta om 
dokumenthanteringsplan 

Kd Kuch 

 

Förslag till ändring: 

Ärendegrupp 
nr 

Ärendetyp (allmänna 
ärenden) 

Beslutande/delegat Vidaredelegat 

1.14 Utse Kommunstyrelsens 
personuppgiftsombud samt  
ersättare till 
personuppgiftsombudet.  

Kd  

1.14 Besluta om 
dokumenthanteringsplan 

Kd Kuch 

 

Den nya lydelsen föreslås börja gälla från och med den 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Barnperspektiv 
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras 
livsmiljö. 
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Kommunledningskontoret 
 

 
Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 
 
 

 

Beslut sänds till 
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samhällsbyggnadschef, 

kommunjurist 
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