Handlingar till
Kommunstyrelsens sammanträde
den 13 april 2022
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TJÄNSTESKRIVELSE

Emma Åhlstedt
Utredare
Samhällsbyggnadskontoret/KS
08-581 691 51
emma.ahlstedt@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0227

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om plantering av
ornäsbjörk i bostadsområden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget som kommer att beaktas i
kommande planering av nya bostadsområden samt i befintliga områden där
komplettering kan komma att behövas.

Sammanfattning
Den 21 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att plantera ornäsbjörk i nya
bostadsområden samt i äldre områden som behöver kompletteras.
Ornäsbjörken är sedan 1985 Sveriges riksträd och förslagsställaren anser att
arten bör finnas i alla Sveriges kommuner. Det är dessutom en björksort som
inte bildar några pollenhängen vilket är positivt för allergiker.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativet
från medborgaren. Då man vid utbyggnad av nya bostadsområden måste ta
hänsyn till många aspekter såsom sammanhållen estetik, lämplighet i aktuellt
område, miljön runt plantering m.m. är det inte aktuellt att plantera ornäsbjörk i
alla nya bostadsområden.
Kontoret ser positivt på det symboliska i förslaget, att plantera Sveriges
riksträd i kommunen och tar med sig förslaget och tittar på platser där det kan
vara lämpligt för framtida plantering av ornäsbjörk.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2022



Kommunfullmäktiges beslut § 66, den 28 april 2021



Medborgarförslag inkommet den 21 mars 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 21 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att plantera ornäsbjörk i nya
bostadsområden samt i äldre områden som behöver kompletteras.
Ornäsbjörken är sedan 1985 Sveriges riksträd och förslagsställaren anser att
arten bör finnas i alla Sveriges kommuner.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0227

Samhällsbyggnadskontoret
Ornäsbjörk, Betula dalecarlica, är en björksort som inte bildar hanblommor
och därmed inte pollen vilket är positivt för allergiker.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 66, att överlämna förslaget
till Kommunstyrelsen för beslut.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativet
från medborgaren. Vid planering av växtlighet i nya bostadsområden har
kommunen hjälp av landskapsarkitekter och ekologer som arbetar med att få en
bra spridning av träd som klarar olika förutsättningar för den aktuella platsen.
Planteringar måste alltid anpassas efter typ av område. I park- och gatumiljö
väljer man ofta bort björk då träden har svårt att återhämta sig efter en torr vår
eller sommar. Man måste ta hänsyn till andra aspekter i planering av växtlighet
t.ex. om placeringen är i soligt eller skuggigt läge, vid plantering i närhet av
bussgator som saltas måste träden tåla den höga salthalten m.m. Vald
växtlighet ska ha ett för platsen ekologiskt och gestaltningsmässigt värde.
Idag ligger stort fokus på biologisk mångfald vid planering av växtlighet vid
utbyggnad av nya områden. Kommunen planterar mer sälg som är viktig för
humledrottningar och även en sorts alm som är resistent mot almsjukan. För att
kunna möta upp ett förmodat framtida klimat så kommer trädarter som Ginkgo
biloba och tulpanträd att planteras under året.
Kontoret ser positivt på det symboliska i förslaget, att plantera Sveriges
riksträd i kommunen och tar med sig förslaget och tittar på platser där det kan
vara lämpligt för framtida plantering av ornäsbjörk.

Barnperspektiv
En genomtänkt utformning av parkmiljöer är positivt för barn och unga. I ett
direkt perspektiv handlar det om att skapa inbjudande lekmiljöer och i ett
indirekt perspektiv om att skapa biologisk mångfald. Det finns också ett
pedagogiskt värde i att plantera riksträdet ornäsbjörk på lämpliga platser i
kommunen.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Bilagor
1. Kommunfullmäktiges beslut § 66, den 28 april 2021
2. Medborgarförslag om plantering av ornäsbjörk i bostadsområden
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Samhällsbyggnadskontoret
Beslut sänds till




Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden

Datum

Vår beteckning

2022-02-17

KS 21/0227
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 66

2021-04-28

Medborgarförslag om plantering av
ornäsbjörk bostadsområden
Dnr KS 21/0227

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 22 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om planering för växtlighet i
nya bostadsområden. Förslagsställaren föreslår att kommunen börjar plantera
ornäsbjörk både i nya bostadsområden och i äldre bostadsområden som
behöver kompletteras med ny växtlighet. Medborgaren anser att ornäsbjörken
bör planteras i kommunen eftersom den sedan 1985 är Sveriges riksträd. Det är
dessutom en björksort som inte bildar några pollenhängen vilket är positivt för
allergiker.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 22 mars 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

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



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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From:
Sent:
To:
Subject:

ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se
den 21 mars 2021 17:31
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Förslaget (presentera Jag föreslår att man i nya
kort ditt bostadsområden och i äldre områden
medborgarförslag här) som behöver kompletteras, planerar
för att plantera Ornäsbjörk.
Naturligtvis inte enbart men några träd
borde gå att få in i planeringen.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Varför: På samma sätt som man
planerar för konstverk vid
nybyggnation så bör man planera för
växter. Ornäsbjörken är, sedan 1985,
Sveriges riksträd och borde finnas
representerad i varje kommun. Det är
viktigt att det är den äkta varianten,
Dalecarlica. Den fungerar för allergiker
eftersom den inte bildar hanblommor
och därmed inget pollen. Vill man se
Ornäsbjörken så finns den att beskåda
på Ekolsunds Slott i deras Arboretum.
Det finns faktiskt en Ornäsbjörk på
Östervägen, jag hoppas att den kom
till i samband med utnämnandet 1985
då alla landets kommuner ska ha fått
ett att plantera. (där kan jag vara
felinformerad) .
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TJÄNSTESKRIVELSE

Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-03-03

KS 22/0090

Er beteckning

408-67187-2021

Samhällsbyggnadsutskottet

Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se

Yttrande över remiss avseende vägledning för
jordbruksmark i den fysiska planeringen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till vägledning för
jordbruksmark i den fysiska planeringen. Vägledningen är rådgivande och
syftar till att underlätta för kommunerna i hanteringen av jordbruksmark i den
fysiska planeringen, bland annat genom att klargöra vilka utredningar och
bedömningar som krävs för att uppfylla kraven i lagstiftningen.
Upplands-Bro kommun ser positivt på vägledningen och framför att den
kommer fungera som ett viktigt underlag för kommunens fysiska planering.
Kommunen lyfter dock även ett antal förslag till förbättringar och vidare
arbete.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över remiss av
vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen, den 3 mars
2022



Länsstyrelsens remissmissiv, den 20 januari 2022



Länsstyrelsens förslag till vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen, den 20 januari 2022

Ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till vägledning för
jordbruksmark i den fysiska planeringen. Förslaget är nu ute på remiss.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-03

KS 22/0090

Samhällsbyggnadskontoret
Vägledningen är rådgivande och syftar till att underlätta för kommunerna i
hanteringen av jordbruksmark i den fysiska planeringen. Detta bland annat
genom att klargöra vad som krävs av de utredningar och bedömningar som
behöver genomföras vid exploatering av jordbruksmark för att uppfylla kraven
i lagstiftningen och därmed också klara en juridisk prövning.
Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen fungerar som en
vägledning i den lagstiftning och de regionala ställningstaganden och
förhållningssätt som berör jordbruksmark i den fysiska planeringen, från
regional till kommunal nivå. Den andra delen är ett kunskapsunderlag som
beskriver jordbruksmarken och jordbruksmarkens förutsättningar globalt,
nationellt och regionalt. Till vägledningen hör även två bilagor. Bilaga 1
innehåller en förteckning över den lagstiftning som berör jordbruksmark och
som är användbar i kommunal planering. Bilaga 2 är en förteckning över
befintliga planeringsunderlag som kan fungera som stöd vid värdering av
jordbruksmarker.
Jordbruksmarken minskar
Tillgången till jordbruksmark minskar, samtidigt som befolkningen växer och
behoven ökar. I en allt mer föränderlig värld kan vi inte helt förlita oss på
import, utan den jordbruksmark som finns måste i någon mån kunna bära vår
inhemska livsmedelsförsörjning.
I Sverige försvinner en stor del av jordbruksmarken på grund av exploatering i
form av bebyggelse eller asfaltering. Exploaterad jordbruksmark går aldrig att
återställa. Det är därför av vikt att jordbruksmarken förvaltas väl och att de
beslut som fattas är baserade på kunskap och har stöd i den lagstiftning som
berör jordbruksmarken.
Hushållning med jordbruksmarken
De grundläggande bestämmelserna för hushållning med landets mark- och
vattenområden, inklusive jordbruksmarken, finns i miljöbalkens tredje kapitel.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får jordbruksmark endast tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen, och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Enligt
lagstiftningen måste således följande frågor besvaras i planeringsprocessen:


Är marken brukningsvärd jordbruksmark?



Är det ett väsentligt samhällsintresse som tillgodoses genom
exploateringen?



Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från
allmän synpunkt genom att annan mark används?
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Datum

Vår beteckning

2022-03-03

KS 22/0090

Samhällsbyggnadskontoret
Sammanfattning av del 1 Jordbruksmarken i den fysiska planeringen
Länsstyrelsen visar genom exempel, hänvisning till lagstiftning och relaterade
rättsfall vad som avses med begrepp såsom ”brukningsvärd jordbruksmark”,
”väsentligt samhällsintresse och ”alternativ lokalisering”. Detta ger även en
bakgrund till de underlag som krävs för att välgrundade beslut, som kan klara
en eventuell rättsprövning, ska kunna fattas.
I vägledningen presenteras även den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionens (RUFS 2050) ställningstaganden och förhållningssätt till
jordbruksmark, lantbruk och livsmedelsförsörjning.
Vägledningen belyser vidare hur jordbruksmark kan hanteras i
översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, och ger här konkreta tips och
råd på hur kommunerna bör arbeta för att ta fram det underlag som
lagstiftningen kräver.
Avslutningsvis presenteras även hur jordbruksmark tas ur produktion.

Barnperspektiv
Jordbruksmarken har betydelse för den inhemska livsmedelsproduktionen,
både nu och i framtiden. Inhemsk livsmedelsproduktion minskar sårbarheten
vid eventuella kriser och störningar och är av vikt för alla invånare, däribland
barn.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Avdelningschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 3 mars 2022
2. Länsstyrelsens remissmissiv
Beslut sänds till


Länsstyrelsen Stockholm, Landsbygdsavdelningen
stockholm@lansstyrelsen.se (märk svaret med diarienummer 40867187-2021)
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
08-518 321 95
johanna.forsberg-malmsten@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2022-03-03

KS 21/0533

408-67187-2021

Länsstyrelsen Stockholm
Landsbygdsavdelningen
stockholms@lansst yr elsen. se

Yttrand e över remiss av vägl ed nin g för
j ordb ru ksmark i d en fysiska p lan erin g en
Kommunstyrelsens beslut § xx den xx f ebruari 2022
Inledningsvis önskar Upplands-Bro kommun framföra att kommunen ser
mycket positivt på den vägledning som Länsstyrelsen tagit fram och som nu är
ute på remiss. Behovet av vägledning och stöd för tolkning och tillämpni ng är
stort. Kommunen ser även positivt på att Region Stockholm varit med i
framtagandet, och att vägledningen har tydliga kopplingar till RUFS 2050.
Vägledningen är välskriven och pedagogisk med en tydlig struktur, och
kommer fungera som ett viktigt underlag för såväl översikts- som
detaljplanering. I missivet beskrivs att vägledningen avses att uppdateras
kontinuerl igt, vilket Upplands-Bro kommun ser positivt på.
I vägledningen finns flera hänvisningar till domar i den löpande texten. Detta
bidrar till en tydlig koppling mellan infor mat ionen och rättspraxis, och
möjliggör även djupare studier av de refererade domarna. Upplands-Bro
kommun hade dock gärna sett att det fanns en förteckning över de domar som
vägledningen refererar till, med fördel även med ett kortare referat. Vi önskar
här lyfta fram kapitlet Vad säger lagen och särskilt avsnittet Rätt spraxis i
Länsstyrelsen i Uppsala läns vägledning Jordbruksmark i prövning och
planering som ett exempel.
Upplands-Bro kommun önskar även framhålla vikten av goda exempel, till
exempel gällande lokaliser ingsutredni ngar och intresseavvägni ngar. Vi ser att
detta inte nödvändigtvis behöver vara en del av vägledningen, men att det
gärna får finnas hänvisni ng till goda exempel i anslutning till den färdiga
vägledningen när den presenteras på Länsstyrelsens hemsida.
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Länsstyrelsen frågar avslutni ngsvis hur kommunerna ser på att samla
infor mation i text och karta i en digital webbapplikation. Upplands-Bro
kommun ser positivt på att samla texter och interaktiva kartor då det kan
underlätta användningen av vägledningen. Kommunen vill dock framhålla
vikten av att den färdigstäl lda vägledningen även finns tillgängli g i PDF-format
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-12-20

KS 21/0656

på Länsstyrelsens hemsida vid lansering, för att underlätta för de som till
exempel önskar gå in och söka efter specifika ord i vägledningen.

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun
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MISSIV
Datum

Beteckning

2021-01-12

408-67187-2021

Enligt sändlista

Landsbygdsavdelningen

Remiss av vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län remitterar härmed ett förslag till vägledning för
hur jordbruksmark ska hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen har tagits
fram i nära samarbete med Region Stockholm som deltagit i såväl arbetsgrupp
som styrgrupp.
Med vägledningen vill vi klargöra vad som krävs av de utredningar och
bedömningar som genomförs inom den fysiska planeringen för att de ska uppfylla
kraven i lagstiftningen och därmed också klara en eventuell juridisk prövning.
Vägledningen ska vara ett praktiskt stöd och underlätta hantering, utredning och
bedömning av jordbruksmark i framförallt översikts- och detaljplanering.
Vägledningen ska även främja tydligare och mer transparanta avvägningar mellan
jordbruksmark och bebyggelseutveckling utifrån RUFS 2050 och med hänsyn till
de kommunala och lokala förutsättningarna i länet. Med vägledningen vill vi även
öka kunskapen om jordbruksmarkens värden och lantbrukets förutsättningar.
Vägledningen är uppdelad i två delar. I den första delen ligger fokus på
hanteringen av jordbruksmark i den fysiska planeringens olika skeden, från
regional till kommunal nivå och på hur den lagstiftning som berör jordbruksmark
kan uppfyllas i de olika skedena. Den andra delen av vägledningen är ett
kunskapsunderlag för jordbruksmark och jordbruket i länet.
Utöver vägledningsdokumentet finns även en digital sammanställning över
kartunderlag som kan vara intressanta att titta på vid en värdering av
jordbruksmarken. Det digitala kart- och informationsunderlaget är under
uppbyggnad och tanken är att det även ska kompletteras med den information som
finns i vägledningsdokumentet och sammanställas i en heltäckande digital
webbapplikation.
Digitalt informations- och kartunderlag: https://arcg.is/10uPCrJordbruksmark i
Stockholms län - Kart- och informationsunderlag
Synpunkter på förslaget
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vägledning för
jordbruksmark i Stockholms län.
Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till Länsstyrelsen
Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se, senast den 15 april 2022. Märk svaret
med diarienummer: 408-67187-2021

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
Fax

010-223 11 10

E-post/webbplats

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

2021-01-12

Beteckning

408-408-67187-2021

Kontakt
Den som har frågor om remissen kan vända sig till K

Instruktion för yttrande
Länsstyrelsen välkomnar alla synpunkter på vägledningen men ser gärna att fokus
ligger på vägledningens användbarhet i översiktsplaner och detaljplaner. Tanken
är att vägledningen ska uppdateras kontinuerligt i samråd med kommunerna i
Stockholms län, allt efter behov av stöd och vägledning. Vi ber er särskilt att
fokusera och fundera kring följande frågor:
•

Är vägledningen användbar i ert arbete med översiktsplaner och
detaljplaner?

•

Vad skulle kunna förbättra vägledningens användbarhet i ert arbete med
översiktsplaner och detaljplaner?

•

Är det användbart att information i text och kartunderlag samlas i en
heltäckande digital webbapplikation?

•

Saknas något i vägledningen eller i det digitala kartunderlaget? Ge gärna
förslag på information eller underlag som kan kompletteras.

Bilagor
Förslag till vägledning för jordbruksmark i Stockholms län
Sändlista
Region Stockholm
StorSthlm
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
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Datum

2021-01-12

Beteckning

408-408-67187-2021

Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholm stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåkers kommun
För kännedom
Jordbruksverket
LRF Mälardalen
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 21/0533

Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se

Yttrande i samråd avseende ny 130 kV
kraftledning mellan Överby och Kungsängen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det
till Vattenfall.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kilovolt
(kV) kraftledning mellan transformatorstationerna i Överby, Sollentuna
kommun och Kungsängen, Upplands-Bro kommun till 130 kV. Åtgärden kan
genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning (alternativ A)
eller genom att anlägga en ny 130 kV ledning med en ny sträckning (alternativ
B). Vattenfall förordar alternativ A.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadsk ontorets förslag på yttrande

Kommunen delar Vattenfalls bedömning angående valet av förordat stråk, och
förordar alternativ A. En ledningsdragning enligt alternativ B skulle få
betydande konsekvenser för invånare i Brunna och kraftigt begränsa utveckling
på norra Stäksön och i Rankhus-området, där det finns pågående planprocesser.
Om alternativ B blir aktuell så förordar kommunen en markförlagd ledning vid
Brunna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 mars 2022



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 1 mars 2022



Vattenfall Eldistributions samrådsunderlag, den 24 februari 2022

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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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 21/0533

Samhällsbyggnadskontoret

Ärendet
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att
trygga elförsörjningen
Stockholmsregionen växer och antalet invånare ökar. En effekt av regionens
tillväxt är att behovet av kapaciteten i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället
idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta
kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall
Eldistribution AB att konvertera regionnätet från 70 kilovolt (kV) till 130 kV.
Vattenfall Eldistribution planerar att spänningshöja befintlig 70 kV
kraftledning mellan transformatorstationerna i Överby, Sollentuna kommun
och Kungsängen, Upplands-Bro kommun till 130 kV. Åtgärden kan
genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning eller genom att
anlägga en ny 130 kV ledning med en ny sträckning.
Med anledning av den föreslagna åtgärden bjuder Vattenfall Eldistribution in
till samråd, enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet omfattar berörda myndigheter
och markägare, samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Två alternativa sträckningar
Samrådet omfattar två alternativa stråkförslag för den framtida 130 kV
ledningen. Alternativ A utgör det förordade huvudalternativet och innebär i
huvudsak en ombyggnation av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i samma
sträckning som idag.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 21/0533

Samhällsbyggnadskontoret
Alternativ B innebär att den framtida 130 kV ledningen byggs i en ny
sträckning. Vid ett genomförande enligt alternativ B kommer den befintliga 70
kV ledningen att rivas när den nya 130 kV ledningen tagits i drift.
Konsekvenser av förslaget
Samrådsunderlaget presenterar de konsekvenser som förslaget väntas medföra.
Nedan följer en sammanfattning av dessa, med fokus på konsekvenserna för
Upplands-Bro kommun.
Mark användning

Alternativ A bedöms ge små konsekvenser sett till markanvändninge n, då nya
ledningsstolpar kommer att placeras i eller i nära anslutning till befintlig
ledningsgata.
Alternativ B innebär att ny mark tas i anspråk, vilket kan innebära negativa
konsekvenser för berörda fastighetsägare i form av förändrad möjlighet att
nyttja fastigheten. Alternativ B bedöms ge måttliga-stora konsekvenser.
Totalförsvaret

Alternativ A berör riksintresseområde för totalförsvaret. Åtgärden bedöms
dock inte innebära någon betydande förändring av nuvarande förhållanden då
befintlig ledningsgata nyttjas. Alternativ B är lokaliserat utanför
riksintresseområdet.
Miljök valitetsnormer för vatten

Konsekvenserna för miljökvalitetsnormer för vatten bedöms som små i båda
alternativen.
Vattensk yddsområde Östra Mälaren

Konsekvenserna för vattenskyddsområde bedöms som små i båda alternativen.
Förorenad mark

Utifrån vad som är känt finns ingen uppenbar risk att alternativ A riskerar att
påverka potentiellt förorenad mark. Konsekvenserna av alternativ A bedöms
som små.
Alternativ B berör ett ej riskklassat objekt i form av en tidigare industrideponi
vid Brunna. Stolpplacering kan komma att krävas inom det potentiellt
förorenade området. I alternativ B bedöms konsekvenserna som små-måttliga.
Infrastruk tur

Båda alternativen berör befintliga master och flera vägar. Sammantaget
bedöms konsekvenserna som små-måttliga i båda alternativen.
Detaljplaner

Området runt transformatorstationen Kungsängen och den första etappen (cirka
600 meter) av båda alternativen ligger inom stadsplan 7206, Brunna
industriområde. Båda alternativen kommer att anläggas på mark som i
detaljplanen pekas ut för annan användning.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 21/0533

Samhällsbyggnadskontoret
Konsekvenserna för alternativ A bedömd som små-måttliga.
Alternativ B berör område för framtida bostäder. I pågående planprogram för
Norra Stäksön pekas det berörda området ut för bostäder och strandpark. I det
godkända planprogrammet för Rankhus berörs område för framtida bostäder,
naturmark och grönområde. Konsekvenserna för alternativ B bedöms därför
som måttliga-stora.
Naturmiljö

Alternativ A ligger i anslutning till ett område som omfattas av ängs- och
betesmarkinventeringen samt ett område med särskilt värdefull trädmiljö. Då
alternativ A innebär ett nyttjande av befintlig kraftledningsgata finns inget
uppenbart avverkningsbehov, och konsekvenserna för naturmiljö bedöms
därför som små.
Alternativ B berör en nyckelbiotop och ett område med särskilt värdefulla
trädmiljöer, båda på Norra Stäksön. Alternativ B bedöms ge måttliga
konsekvenser för naturmiljön.
Resultatet av kommande naturvärdesbedömning, alternativt
naturvärdesinventering, kan komma att förändra bedömningen. Detta kommer
följas upp i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Kulturmiljö

Båda alternativen berör en stor mängd kända kulturhistoriska lämningar.
Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på
kulturmiljön som små.
Friluftsliv

Båda alternativen berör riksintresseområde för det rörliga friluftslivet Mälaren
med öar och strandområden och korsar vandringsleden Upplandsleden.
Alternativ A bedöms innebära små konsekvenser för friluftslivet. Alternativ B
bedöms innebära måttliga konsekvenser.
Landsk apsbild

Alternativ A innebär en ledningssträcka som inte avviker nämnvärt från
befintlig ledning. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms därför vara
små.
För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som stora.
Boendemiljö

Inom 100 meter från alternativ A återfinns 19 byggnader för stadigvarande
vistelse såsom bostadshus. Motsvarande siffra för alternativ B är ett 70-talet,
varav de flesta är bostadshus i Brunna. För alternativ A bedöms
konsekvenserna för boendemiljön som små, medan motsvarande konsekvenser
för alternativ B bedöms som måttliga-stor.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 21/0533

Samhällsbyggnadskontoret
Alternativ A innebär minst negativ påverkan
Vattenfall Eldistribution förordar en ledningssträcka enligt alternativ A, och
anser att alternativ A inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta
då ledningen lokaliseras i anslutning till befintlig ledningsgata där naturmiljö,
kulturmiljö och landskapsbild sedan tidigare är påverkad.
En sträckning enligt alternativ B innebär en ny ledningsgata i tidigare obruten
terräng med negativa konsekvenser för till exempel markanvändning, pågående
planer och boendemiljö.

Barnperspektiv
Den planerade åtgärden är ett led i att stärka kapaciteten i både det regionala
och lokala elnätet. En kapacitetsstark och driftsäker elförsörjning är till gagn
för alla kommunens medborgare och verksamhetsområden, inklusive barnen.
En god elinfrastruktur är även en viktig förutsättning för att klara
omställningen till en mer hållbar energikonsumtion och är därför en viktig
åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende ny 130
kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen, den 1 mars 2022
2. Vattenfall Eldistributions underlag för undersöknings- och
avgränsningssamråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och
Kungsängen i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands-Bro
kommuner, Stockholms län, den 24 februari 2022
3. Vattenfall Eldistributions samrådsbrev, den 24 februari 2022
Beslut sänds till


Sweco Sverige AB: overbykungsangen@sweco.se
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Kommunstyrelsen
Datum

2022-03-01

Yttrand e i samråd avseend e n y 130 kV
kraftl ed n ing mel lan Överb y och Ku n gsäng en
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintli g 70 Kv
kraftledning mellan transformatorstat ioner na i Överby, Sollentuna kommun,
och Kungsängen, Upplands-Bro kommun, till 130 kV. Åtgärden kan
genomföras genom ombyggnation av befintlig 70 kV ledning (alternativ A)
alternativt genom nybyggnation av 130 kV luft ledning i ny sträckning
(alternativ B).

Kommunstyrelsens yttrande
Upplands-Bro är en växande kommun med tydliga ambitioner om att skapa en
hållbar samhällsut veck l ingen. Kommunen välkomnar därför den föreslagna
åtgärden då det bidrar till ett kapacitetsstarkt och driftsäkert elnät för våra
invånare.
Vattenfall Eldistribution förordar en ledningssträcka enligt alternativ A, och
anser att alternativ A inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta
då ledningen lokaliseras i anslutni ng till befintli g ledningsgata där naturmiljö,
kultur miljö och landskapsbild sedan tidigare är påverkad.
En sträckning enligt alternativ B innebär att en ny ledningsgata i tidigare
obruten terräng och ger negativa konsekvenser för till exempel
markanvändni ng, pågående planer och boendemiljö.
Upplands-Bro kommun delar Vattenfalls bedömning angående valet av
förordat stråk. Genom att nyttja den befint li ga kraftledningsgatan begränsas
påverkan för människors boendemiljö, landskapsbilden samt natur- och
kultur miljöer.
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Upplands-Bro kommun ser även att en ledningsdragni ng enligt alternat iv B
skulle få betydande konsekvenser för invånare i Brunna, bland annat utifrån
boendemiljö med hänsyn till magnetfältsexponer ing samt en förändrad
landskapsbild. Dessutom skulle en dragning enligt alternativ B kraftigt
begränsa framtida utveckling på norra Stäksön och i Rankhus-områden, där det
finns pågående planprocesser.

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

Datum

2022-03-01

Upplands-Bro kommun önskar även framföra att kommunen arbetar med att ta
fram en fördjupad översiktsplan för Kungsängen. Ett första förslag var ute på
samråd under 2020. I samrådsförslaget pekas såväl Rankhus som Norra
Stäksön ut som pågående detaljplaner inom tätort. Kommunen önskar att detta
läggs till i avsnitt 4.4 Översiktsplaner.
Upplands-Bro kommun har tidigare i flera yttranden och senast under
församrådet i oktober 2021 framfört vikten av att förtydliga beroenden,
samband och samordning mellan pågående ledningsprojekt på sträckan mellan
transformatorstationen Hamra i Enköpings kommun, och Överby i Sollentuna
kommun. Kommunen ser därför mycket positivt på avsnitt 1.1.7 Pågående
ledningsprojekt i området och 3.3 Alternativa stråk där vi ser att våra
synpunkter har beaktats.
Under församrådet framförde kommunen att möjligheten att markförlägga
ledningar på vissa sträckor borde undersökas och redovisas. Vi noterar att våra
synpunkter från församrådet delvis besvarats i avsnitt 3.2.3 Tekniska
svårigheter med markförlagda regionnätsledningar.
Kommunen önskar dock framföra att om en ledning enligt alternativ B blir
aktuell så förordar kommunen en markförlagd ledning vid Brunna som
samordnas med Svenska Kraftnäts planerade markförlagda ledning vid den så
kallade Brunnapassagen. Kommunen ställer sig inte bakom en ny luftledning i
detta stråk.

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för
byggnation av ny 130 kV1 kraftledning mellan transformatorstation (station) Överby och station
Kungsängen. Ny ledning avser att ersätta befintlig 70 kV kraftledning mellan stationerna. Projektet
berör Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby samt Upplands-Bro kommuner.
Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd. Underlaget har dock anpassats för att
motsvara kraven på ett avgränsningssamråd för att även kunna fylla detta syfte2. Samrådet syftar
bland annat till att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket är av
betydelse för utformningen av den fortsatta tillståndsprocessen (se avsnitt 2).
Detta samråd omfattar projektets lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter/
konsekvenser som verksamheten kan antas medföra samt innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som i ett senare skede planeras att upprättas för verksamheten.
I Bilaga 1 redovisas kartfigurer i större format.

Bakgrund, syfte och behov
1.1.1 Elnätets uppbyggnad
Elnätet är ett sammanhållet system som behöver fungera som en helhet. För att få en bättre förståelse
för elnätet och varför olika tekniker används vid olika tillfällen, är det bra att förstå hur elsystemet som
helhet är uppbyggt. Elsystemet delas in i transmissionsnät, regionnät och lokalnät, se Figur 1.

Figur 1. Skiss över elnätets uppbyggnad i form av transmissionsnät, regionnät och lokalnät.

1

Vanligtvis benämns ledningar på den aktuella spänningsnivån 130 kV ledning. Ledningens nominella spänning är
egentligen något högre än detta värde, 132 kV. Ledningens konstruktionsspänning, dvs. den högsta spänningen för vilken
anläggningen är konstruerad, är 145 kV. Planerad ny ledning kommer i detta samrådsunderlag att benämnas som 130 kV
ledning.
2

Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (6 kap. 23§ Miljöbalken). Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ Miljöbalken)
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Transmissionsnätet (220-400 kV) kallas även stamnätet och ägs av Svenska kraftnät.
Transmissionsnätet kan jämföras med Sveriges motorvägar och transporterar el genom hela landet
vidare till regionnätet. Regionnätet (30 kV-150 kV), fungerar som de större riksvägarna i landet och
fördelar elen vidare ut till stora företag, viktiga samhällsfunktioner och lokala elnätsbolag. Slutligen
levereras elen via lokalnätet (0,4-20 kV), småvägarna, till hushåll, småföretag och resten av
samhället.

1.1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Sökanden bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 kunder. Företagets elnät
är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Företaget har cirka 900 anställda, i
huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Sökanden investerar årligen cirka 3 miljarder kronor i att
bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniseras
genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också
anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv
industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande
innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.

1.1.3 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående
samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet
av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning.
För att möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan
som bland annat omfattar regionnätet i Stockholm.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande
matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet
genom att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och
stationer) inom regionnätet. Genom att spänningshöja elnätet kan man föra över mer energi i en och
samma ledning.
I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa
ledningar. I de flesta fall innebär spänningshöjningen dock att nya ledningar behöver byggas för att
ersätta de gamla. Befintlig 70 kV ledning mellan Överby och Kungsängen ingår i ovannämnda strategi
att spänningshöja regionnätet i Stockholm till 130 kV.
Utgångspunkten inför val av ledningsstråk för den nya 130 kV ledningen har varit att i möjligaste mån
nyttja den befintliga 70 kV ledningens sträckning. Befintlig 70 kV ledning har under lång tid funnits i
det berörda området och dess omgivningar har således även anpassats efter ledningen.
Konkurrensen om marken i det aktuella området är stor och möjligheterna att hitta andra stråkförslag,
som sammantaget bedöms innebära ett lednings- och miljömässigt bättre alternativ, är begränsade.
Av denna anledning har Sökanden valt att förorda ett stråkalternativ som utgår från befintlig 70 kV
lednings sträckning som förordat alternativ i detta samråd.
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Samrådet omfattar även ett ytterligare luftledningsalternativ längs ett alternativt stråk. Till stora delar
innebär detta alternativ att mark, som idag inte berörs av befintlig luftledning, tas i anspråk.

1.1.4 Befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen
Befintlig 70 kV ledning mellan Överby och Kungsängen, se Figur 2, omfattar cirka 12 km luftledning.
Ursprungligen byggdes ledningen år 1976. Ledningen är i huvudsak uppförd i cirka 15–20 meter höga
portalstolpar av impregnerat trä med horisontellt placerade faslinor. Vid ledningens passage över
inlopp till Mälaren, vid Munkholmen, är ledningen konstruerad i fyra stålstolpar med en totalhöjd på
25–35 meter. Enstaka stålstolpar förekommer även på andra platser.

Figur 2. Översiktskarta över ledningssträckning och utformning av befintlig 70 kV ledning mellan station Överby och station Kungsängen.

1.1.5 Syfte
Det grundläggande syftet med detta undersöknings- och avgränsningssamråd är att ta fram den mest
lämpliga lokaliseringen och utformningen för den planerade 130 kV ledningen. Vidare syftar detta
samrådsunderlag till att beskriva den påverkan på människor och miljö som de olika stråkalternativen
medför. Samrådet omfattar även en allmän beskrivning av hur rivningen av den befintliga 70 kV
ledningen planeras att utföras.
Samrådsunderlaget tar även upp förslag på utformning av den MKB som kommer att upprättas för
verksamheten i ett senare skede av denna tillståndsprocess.
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1.1.6 Församråd
Inför detta samråd har ett församråd genomförts. Församrådet genomfördes under septembernovember 2021 och omfattade enbart ombyggnation av befintlig 70 kV ledning i befintlig ledningssträckning, i enlighet med detta samråds huvudalternativ (se även avsnitt 3.3). Berörda samrådsparter i detta församråd utgjordes av Länsstyrelsen i Stockholms län, Upplands-Bro kommun,
Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun samt Försvarsmakten. Eftersom Järfälla kommun inte
berörs av befintlig 70 kV lednings sträckning ingick inte kommunen som samrådspart. Samrådsunderlag till församrådet återfinns i Bilaga 2.
Församrådets syfte var att inhämta synpunkter som eventuellt skulle kunna påverka utformningen av
detta undersöknings- och avgränsningssamråd. I församrådet valde Länsstyrelsen att inte lämna
några kommentarer och invänta aktuellt undersöknings- och avgränsningssamråd. Berörda
kommuner inkom med tjänstemannaskrivelser. I dialog med Sökanden har Försvarsmakten meddelat
att de inkommer med sitt yttrande inom ramen för aktuellt undersöknings- och avgränsningssamråd.

1.1.7 Pågående ledningsprojekt i området,
Svenska kraftnät (Svk) projekterar en cirka 50 km lång 400 kV kraftledning mellan stationerna Hamra
och Överby. Denna ledning berör delvis samma område som detta undersöknings- och avgränsningssamråd avser och framför allt alternativ B. Svk driver samråd för sin ledning separat från detta
undersöknings- och avgränsningssamråd. Sökanden och Svk avser att, i möjligaste mån, samordna
ledningsprojekten för att minimera påverkan på människor och miljö i berört område. I avsnitt 3.3.2.1
redovisas mer information om detta.
Mellan Bro och Kungsängen ska spänningshöjning ske av en annan av Sökandens 70 kV ledningar.
Denna planeras att ersättas av en ny 130 kV ledning. På en sträcka av cirka 800 meter norrut från
station Kungsängen kan aktuell ny 130 kV ledning behöva sambyggas med ledningen BroKungsängen. I avsnitt 3.3.3. samt 3.5.1 redovisas mer information om detta avsnitt.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att få bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen
(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommuner och
enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en
samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
behöver bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället
ska en liten MKB tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning
av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan antas bli berörda samt övriga statliga
myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets
syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och
miljödomstolen frågan. Se Figur 3 för flödesschema över processen.

Figur 3. Tillståndsprocessen för kraftledningar avseende nätkoncession för linje.
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Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren
innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget
erhålls i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknas. För aktuellt projekt kommer nya
markupplåtelseavtal att behöva tecknas och ny ledningsrätt sökas där den nya 130 kV ledningen
planeras.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan
lagstiftning. Exempelvis kan verksamheten komma att kräva en dispensansökan avseende strandskyddet. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen behöver beaktas.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
Nollalternativ
Nollalternativet innebär en beskrivning av konsekvenserna för det fall den nya 130 kV ledningen inte
anläggs och nuvarande förhållanden i området därmed bibehålls.
”Begränsad klimatpåverkan” är ett av Sveriges miljömål som ska bidra till uppfyllelsen av det globala
målet, enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar, avseende att halten av växthusgaser ska
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Ökad
fossilfri elektrifiering av industri och transportsektor är centrala åtgärder för att kunna minska
utsläppen av växthusgaser. Den ökade elektrifieringen medför ett allt större behov av överföringskapacitet i elnätet.
Nollalternativet medför en större svårighet att uppnå miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” vilket i
sin tur reducerar Sveriges bidrag till uppfyllelsen av det globala målet kring klimatförändring. Ur ett
regionalt perspektiv medför också nollalternativet att elförsörjningen i Stockholmsområdet, i takt med
att regionen växer, får lägre kapacitet och att risken för regional kapacitetsbrist ökar. Som nätägare
har Sökanden enligt ellagen en skyldighet att möta det ökade kapacitetsbehovet och att upprätthålla
ett robust elnät. En direkt konsekvens av kapacitetsbristen kan bli att nya anslutningar till elnätet
behöver nekas vilket får en negativ konsekvens för tillväxten.
Sökanden har fattat beslut om att 70 kV-nätet i Stockholmsområdet ska spänningshöjas till 130 kV.
Det ger en ökad överföringsförmåga till lägre kostnader för kundkollektivet (bolagets alla kunder som
finansierar nätinvesteringarna via nättariffen) då nätet kan drivas mer effektivt. En enhetlig spänningsnivå minskar behovet av olika nätkomponenter som krävs för två olika spänningsnivåer. Med nollalternativet uteblir spänningshöjningen och därmed även nämnda fördelar.
Vid anläggande av en ny 130 kV ledning skiljer sig det generella mark- och miljöintrånget endast
marginellt åt jämfört med motsvarande intrång för en 70 kV ledning. Ledningarnas kapacitet är direkt
proportionell mot spänningsnivån vilket innebär att en 130 kV ledning har nästan dubbelt så hög
överföringsförmåga som en 70 kV ledning.
Om rådande förhållanden kvarstår innebär det att nuvarande 70 kV ledning mellan station Överby
och station Kungsängen förblir i befintlig utformning. Ledningen är ålderstigen och kommer utifrån
ledningens status att behöva underhållas kontinuerligt samt förnyas inom en inte alltför avlägsen tidshorisont. Förnyelse av ledningen innebär att denna byggs om i varande sträckning med stöd av
befintligt tillstånd för ledningen.
Vid en jämförelse av de samlade miljökonsekvenserna, till följd av byggnationen av den nya 130 kV
ledningen jämfört med nollalternativets bibehållande av befintlig 70 kV ledning, måste ovan nämnda
förutsättningar beaktas och ställas i relation till de miljökonsekvenser som uppstår av den nya 130 kV
ledningen.
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Teknikval luftledning/markkabel
3.2.1 Luftledning i regionnätet, kabel i lokalnätet
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Inom regionoch stamnätet (se avsnitt 1.1.1. ovan) är den helt dominerande konstruktionen trädsäker luftledning
(se Figur 4 samt Figur 17 nedan) medan markkabel används i stor omfattning inom lokalnätet
(0,4-20 kV). I Vattenfall Eldistribution AB:s nät är andelen markkabel på 130 kV-nivån 1,8 % medan
motsvarande siffra för lokalnätet är 70 %. Den stora skillnaden mellan andelen markförlagda
regionnätsledningar och lokalnätsledningar förklaras av vitt skilda tekniska och ekonomiska
förutsättningar beträffande teknikvalet kabel/luftledning inom lokalnät respektive regionnät.
När en ny kraftledning planeras inom regionnätet så domineras samrådet ofta av krav på att den ska
byggas som markförlagd kabel. Det är naturligt att så är fallet då en markförlagd regionnätsledning
tar mindre mark i anspråk och inte medför någon visuell påverkan jämfört med en trädsäker luftledning
i en cirka 40 meter bred skogsgata. Eftersom markförläggning av befintliga luftledningar pågår i stor
omfattning för lokalnätsledningar, med lägre spänningsnivå, är det fullt förståeligt att det finns en
uppfattning att markförläggning av större regionnätsledningar kan ske i samma omfattning. Så är inte
fallet utan de tekniska utmaningarna med markförläggning av kraftledningar ökar med stigande
spänningsnivå.

Figur 4. 130 kV luftledning i regionnätet, trädsäker.

Figur 5. 20 kV luftledning i lokalnätet, ej
trädsäker.

3.2.2 Driftsäkerhet
Driftsäkerheten är en central faktor till varför markkabel måste begränsas i regionnätet samtidigt som
det är ett bra alternativ till lokalnätets luftledningar som inte är trädsäkra och därför slås ut vid trädpåfall, se Figur 5 ovan. Eftersom lokalnätet är många gånger längre än regionnätet (Sveriges hela
lokalnät är cirka 53 000 mil medan regionnätet endast är cirka 3200 mil3), samt i större utsträckning
3

Energiföretagen Sverige, 2021: Regionnätets funktion och utformning
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är byggt närmare bostadsbebyggelse är det inte rimligt att hålla lokalnätet trädsäkert. Det skulle då
krävas omfattande avverkning på tomtmark samt även att stora markytor skulle undantas från ett
aktivt skogsbruk. Ur ett driftsäkerhetsperspektiv kan skillnaderna mellan trädsäkra och icke trädsäkra
luftledningar exemplifieras med stormen Alfrida. Inget avbrott uppstod då på Vattenfall Eldistributions
trädsäkra regionnät medan stora delar av det icke trädsäkra lokalnätet slogs ut.
De allra flesta fel som uppstår på en trädsäker luftledning inom regionnätet beror på åsknedslag.
Dessa fel är övergående och kräver ingen reparationsinsats utan ledningen återgår i drift direkt efter
avbrottet. Fel på en markkabel är dock alltid bestående (permanenta) och kräver felsökning och
reparation. Enligt aktuell statistik var det under perioden 2011-2020 tio gånger fler bestående fel på
markförlagda 130 kV ledningar i Sverige jämfört med luftledningar på samma spänningsnivå4. Om en
trädsäker regionnätsledning markförläggs minskar alltså den ledningens driftsäkerhet väsentligt. När
en icke trädsäker lokalnätsledning markförläggs ökar ledningens driftsäkerhet, eftersom den inte
längre riskerar att slås ut när ett träd faller ner på ledningen.
Då ett fel uppstår på en 130 kV markkabel är reparationstiden avsevärt längre jämfört med den
begränsade mängd luftledningsfel som kräver reparation. När ett kabelfel har lokaliserats måste
kabeln friläggas innan reparationen kan påbörjas. Ett område runt kabeln, som ligger på cirka
1,2 meters djup, måste då snabbt grävas upp. Reparationsarbetet är betydligt mer tekniskt
komplicerat och tidskrävande jämfört med reparation av en luftledning som normalt repareras på
kortare tid än 24 timmar. Skarvning av 130 kV kablar är ett avancerat hantverk som måste utföras i
fält i en varm, torr och dammfri miljö. När kabeln har frilagts måste därför ett tält etableras kring skarvplatsen varpå skarvningen genomförs av specialutbildad personal. Enklare fel på en kabelanläggning
kan ta kortare tid än en vecka att åtgärda, men det kan även ta betydligt längre tid3.
Eftersom det är cirka tio gånger högre risk för fel som kräver reparation på en markförlagd 130 kV
ledning jämfört med en luftledning4 och att reparationstiden på kabelfelen är flera gånger längre, så
är sannolikheten för att en 130 kV luftledning är tillgänglig (i drift) i storleksordningen 50-100 gånger
högre jämfört med motsvarande markförlagda ledning (jämförelsen förutsätter samma ledningslängd). När regionnätsledningar markförläggs krävs det därför generellt fler ledningar i nätet som
reservmatningar för att minimera riskerna för avbrott till kund. En ökad andel kabel driver därför på
ytterligare utbyggnad av regionnätet. Ju mer kabel som förläggs i regionnätet desto fler kraftledningar
behöver byggas.

3.2.3 Tekniska svårigheter med markförlagda regionnätsledningar
Markkablar har en lägre impedans (elektriskt motstånd) jämfört med luftledningar. Ledningar med
lägre impedans drar åt sig mer effekt (minsta motståndets lag). Detta faktum medför flera tekniska
utmaningar. Det rör sig om oönskade effektflöden i nätet, risk för förhöjda felströmmar samt
elkvalitetsproblem (i form av så kallade resonansfenomen och spänningstransienter)3.
Lokalnät är uppbyggda så att delen närmast kund alltid är radiell (trädstruktur). Vid ett fel innebär
detta att kunden får avbrott tills felet reparerats eller omkoppling (som ofta sker automatiskt) har skett.
Inom regionnätet finns det andra matningsvägar som kan inkopplas snabbt vid ett fel på en ledning i

4

ENTSO-E, 2022: Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2020.

13
Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - nybyggnation av 130 kV kraftledning
Överby-Kungsängen

44 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen - KS 21/0533-6 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen : 2. Samrådsunderlag Överby-Kungsängen

nätet. Ett sådant nät är maskat (en nätstruktur liknande ett spindelnät) med flera möjliga matningsvägar till varje station.
När enstaka ledningar eller delar av ledningar markförläggs i det maskade regionnätet, som till största
del består av luftledningar, påverkar det effektflöden i det omkringliggande nätet. Strömmen väljer
den väg i nätet där det är lättast att komma fram. Då kablar har lägre impedans kommer den nya
markförlagda ledningen ta en större del av effektflödet från kringliggande luftledningar. När fel inträffar
på en ledning i det maskade nätet måste ledningens effekt omfördelas till de andra ledningarna i
nätet. Detta medför att när det blir fel på markkabeln kan omkringliggande luftledningar bli
överbelastade och när det blir fel på någon av luftledningarna kan kabeln bli överbelastad. Ofta
behöver man bygga flera elledningar för att kunna hantera omfördelning av flöden vid införande av
markkabelledningar i maskade luftledningsnät.
De tekniska svårigheterna med markförlagda ledningar kopplade till förhöjda felströmmar och
elkvalitetsproblem ökar med ökad spänningsnivå, vilket innebär att kablifiering på regionnätet medför
större risker jämfört med på lokalnätet. Ju större andel kabel i nätet desto större blir denna
problematik. Även det kringliggande ledningsnätet påverkas och inte bara den del som markförläggs.
Om de tekniska svårigheterna blir alltför stora kan nätet behöva byggas på ett annat sätt vilket normalt
innebär att ytterligare ledningar behöver byggas3. Gemensamt för denna problematik är att det är
mycket komplext att beräkna och följa upp de ökande riskerna då nätet hela tiden förändras genom
förändrade driftläggningar och olika ombyggnationer. För att minimera risken att dessa problem
uppstår måste därför andelen kabel i nätet hållas nere.
Studier av effekterna av omfattande markförläggning av kraftledningar på elkvalitet har bland annat
gjorts i Danmark där ett politiskt beslut togs i Folketinget 2008 om en handlingsplan som syftade till
kablifiering av stora delar av elnätet. Erfarenheter från Danmark visar att även relativt korta kablar
kan ha negativ påverkan på elkvaliteten i ett stort geografiskt område. Det har konstaterats att
kablifiering av stora delar av transmissionsnätet kan innebära en betydande risk för både befintliga
och nya anläggningar i Danmark och att en stor mängd kabel i ett visst område begränsar mängden
kabel som kan anslutas på andra platser i nätet5. Även underliggande nät med lägre spänningsnivåer
i Danmark har drabbats av elkvalitetsproblem till följd av markförläggning av transmissionsnätsledningar. Den danska kabelhandlingsplanen reviderades genom ett ändringsbeslut 2016 som
innebar att omfattningen av den planerade markförläggningen av ledningsnätet reducerades
väsentligt.

3.2.4 Elnätet måste vara säkert, tillförlitligt och effektivt
Enligt 3 kap. 1 § i ellagen ansvarar ett företag som bedriver nätverksamhet (nätföretag) för drift och
underhåll och vid behov, utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, anslutning till andra
ledningsnät. Nätföretaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och
för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Ett relevant mått på nätets
effektivitet är hur många MW som kan överföras eller anslutas till en viss kostnad samtidigt som nätets
tillförlitlighet och säkerhet är så hög som möjligt. Nätföretaget får betalt för sina kostnader via den
avgift som tas ut av nätägare från alla anslutna kunder (tariffen). Det finns dock begränsningar av hur
mycket ett nätföretag kan investera såsom exempelvis nätföretagets skuldsättning, nivån på tariffer
5

Lennerhag, O. 2020: Konsekvenser av kablifiering i stamnätet -Elkvalitet, temporära överspänningar och interaktion. Independent
Insulation Group Sweden AB. Rapport R20-1218-01.
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som samhället accepterar, interna och externa resurser för planering, projektering och byggnation av
ledningar samt möjligheter att ta avbrott i elnätet för att koppla in nya delar (med bibehållen
driftsäkerhet).
Givet att nätföretaget har en viss ram för investeringar behöver samhället få ut så mycket som möjligt
av dessa medel. Totalt sett får samhället ut mycket mer nytta och driftsäkerhet för varje investerad
krona på spänningsnivån 130 kV om luftledning används istället för markkabel då kostnaden för en
markkabel normalt är cirka 4-5 gånger högre än en luftledning3. Nätföretaget kan därmed tillgodose
fler samhällsbehov med luftledning jämfört med markkabel. Ett effektivt elnät är säkert, tillförlitligt, har
låga förluster och erbjuder hög kapacitet vid varje ny investering. Nätägaren behöver beakta alla
dessa aspekter för att leva upp till sin roll. Elnäten är den mest samhällskritiska infrastrukturen vi har
och det är avgörande att det fungerar väl.
Nätföretagen bedriver en monopolverksamhet och regleras därmed. Reglermyndigheten
Energimarknadsinspektionen övervakar nätägare. Det är alltid kunderna som betalar för de
investeringar nätägare gör i sitt nät. Om nyttan av investeringen enbart tillfaller en ny kund är det den
kunden som betalar hela investeringen med en så kallad anslutningsavgift. Om nyttan delvis tillfaller
en ny kund och till resterande del är till nytta för befintliga kunder delas anslutningsavgiften. En del
betalas då av den nya kunden och resten av kostnaden fördelas på nätägarens kundkollektiv via
tariffen. Nyttan av nätförstärkningar och reinvesteringar som inte orsakas av enskilda kunder kommer
kundkollektivet till godo och betalas därför i sin helhet via tariffen.
Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning.
Överföringen av el skall vara av god kvalitet. En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister
i överföringen, i den utsträckning kostnaderna är rimliga i förhållande till de olägenheter för
elanvändarna som är förknippade med bristerna. Avbrott i överföringen av el till en elanvändare får
inte överstiga tjugofyra timmar.

3.2.5 Helhetsperspektiv vid teknikvalet
Sveriges elnät är ett enda sammankopplat system där alla delar hänger ihop och påverkar varandra.
Många aspekter måste vägas in vid valet av teknik i de olika delarna av elnätet. För att nätägaren ska
uppfylla kraven på ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till en skälig kostnad för elkonsumenten,
behöver alltid den teknik användas som är bäst lämpad både för den aktuella ledningen och för elnätet
som helhet. Därför arbetar Vattenfall Eldistribution efter principen att rätt teknik ska användas på rätt
plats.
Beträffande regionnätet på 130 kV nivån är rätt teknik i princip alltid luftledning. I vissa fall är det dock
inte rätt plats för luftledning helt enkelt därför att det inte finns fysiskt utrymme för den. I tätbebyggd
stadsmiljö är det oftast nödvändigt att markförlägga ledningar även på 130 kV nivån. När befintliga
transformatorstationer ska anslutas med nya ledningar i anslutning till tätbebyggda områden kan det
vara nödvändigt att markförlägga nya regionnätsledningar längs den sista sträckan in till stationerna.
Den situationen kan uppstå när marken successivt har exploaterats runt en transformatorstation så
att fysiskt utrymme för luftledning in till stationen saknas. För att minimera riskerna med 130 kV
ledningar i regionnätet är det då viktigt att den sista kabelsträckan in till stationen blir så kort som
möjligt.
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Den dominerande uppfattningen hos de markägare, närboende samt övriga intressenter som berörs
av en planerad ny kraftledning är att den ska markförläggas. Att det är en allmän uppfattning hos de
närmast berörda är fullt förståeligt då luftledningen medför en visuell påverkan samt även ett visst
hinder i markanvändning till följd av stolpar och ledningsgata. Även en markförlagd ledning medför
ett hinder i markanvändning men det berör ett mindre område och framför allt är den visuella påverkan
betydligt mindre (en cirka 15-20 m bred skogsgata vid byggnationen varav ungefär hälften kan tillåtas
växa igen). En markförläggning av en regionnätsledning medför en mindre påverkan på de närmast
berörda, på bekostnad av samhället i övrigt som får ta konsekvenserna av ökade risker i elnätet, lägre
driftsäkerhet samt den högre kostnaden som markförläggning av regionnätsledningar medför.
Då Vattenfall Eldistribution verkar inom en reglerad monopolverksamhet har bolaget ett samhällsansvar som yttrar sig i att alla kunder, markägare och övriga intressenter måste behandlas lika. Som
konstaterats ovan medför markförläggning av 130 kV ledningar i det maskade regionnätet risker för
kringliggande nät. Riskerna ökar ju större del av nätet som markförläggs samtidigt som markförläggningen i sig driver på ytterligare utbyggnad av nätet för att kompensera för de markförlagda
ledningarnas lägre driftsäkerhet och längre reparationstider. Det går alltid att bygga en enskild ledning
som kabel men det större systemet klarar inte en kablifiering som till följd av omvärldens krav sker i
allt i större skala. Det är för stora tekniska risker som äventyrar leveranssäkerheten för hela systemet,
det vill säga alla anslutna kunder.
Markförläggning av Vattenfall Eldistributions maskade regionnät påverkar andra nätägare inklusive
stamnätet. Ur ett systemperspektiv måste användandet av markkabel på högre spänningsnivåer
begränsas och möjligheten att markförlägga 130 kV ledningar måste sparas till de platser där det
verkligen inte finns fysiskt utrymme att komma fram med en luftledning. Om Vattenfall Eldistribution
skulle välja markkabel i ett enskilt projekt till följd av externa krav måste bolaget, för att leva upp till
likabehandling av markägare och övriga intressenter, alltid välja markkabel i alla projekt med liknande
förutsättningar.
Eftersom den lokala opinionen i princip alltid kräver markförläggning av nya 130 kV ledningar måste
en policy tillämpas för när detta kan accepteras. Det går inte att här endast se till varje kraftledningsprojekt var för sig, utan konsekvenserna av markförläggning måste betraktas ur ett systemperspektiv,
då varje ny kabelsträckning i det maskade 130 kV nätet medför konsekvenser för kringliggande elnät.
Med anledning av den omfattande utbyggnad av elnätet, som krävs för att klara den pågående energiomställningen, har regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft
Elnät och Vattenfall Eldistribution samt Svk i januari 2021 lämnat förslag till regeringen på åtgärder
för att säkerställa utbyggnaden av elnätet6. Av skrivelsen framgår att de undertecknade regionnätsföretagen samt Svk generellt förordar luftledning på de högre spänningsnivåerna bland annat därför
att de tekniska problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. För att säkerställa att
system- och beredskapsperspektivet beaktas vid koncessionsprövning och annan tillståndsprövning
av elnät, föreslås regeringen att tillsätta en utredning om och i så fall vilka lagförändringar som krävs

6

Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB, E.ON Energidistribution AB, Ellevio AB, Skellefteå Kraft Elnät AB & Jämtkraft
AB. 2021: Förslag till åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av Elnätet. Skrivelse till Regeringen 2021-01-29.
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(ellagen, miljöbalken med mera), för att säkerställa att system- och beredskapsperspektivet beaktas
vid koncessionsprövning och annan tillståndsprövning av elnät.

3.2.6 Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för kraftledningar med
130 kV spänning eller högre
I september 2020 tog Vattenfall Eldistribution ett principbeslut om att generellt förorda luftledning som
teknikval på spänningsnivån 130 kV och uppåt. Beslutet grundar sig i ellagens krav som fastslår att
nätägaren ansvarar för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för att det på lång
sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är
i korthet:
• Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och
för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Begreppen i ellagen understöder
ställningstagandet att generellt förorda luftledning som teknisk lösning i 130 kV-nätet.
• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i 130 kV-nätet skulle bli mycket

svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas risk för resonansfenomen och spänningstransienter, ökat antal felkällor med långa reparationstider, oönskade effektflöden i nätet och mindre möjligheter till maskad driftläggning med momentan reserv för anslutna
kunder.
• Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med markkabel.
Samhället får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 130 kV-nätet om luftledning används istället för markkabel. Därmed kan fler samhällsbehov tillgodoses med luftledningar
jämfört med markkabel. Detta är i linje med Vattenfall Eldistributions uppdrag om att tillhandahålla ett
effektivt elnät.
• Markkabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där luftledning
inte är möjligt på grund av brist på fysiskt utrymme, till exempel i radiella stadsnät. Som försiktighetsprincip och för att leva upp till likabehandling av markägare och övriga berörda intressenter, kan
markkabel därför bara accepteras där fysiskt utrymme för luftledning saknas.
Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivåer på 130 kV eller
högre innebär att luftledning generellt ska förordas i ansökningar om nätkoncession för linje. Detta
gäller för alla typer av ärenden: nya ledningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och
reinvesteringar i befintligt nät, samt flytt av befintliga ledningar som initierats av kunder eller andra
intressenter.
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Alternativa stråk
Samrådet omfattar två separata stråkförslag som luftledning; alternativ A och B. Alternativ A utgör
Sökandens huvudalternativ.

3.3.1 Alternativ A – Huvudalternativ
Totalt sett omfattar alternativet en cirka 12 km lång sträcka inom Sollentuna, Upplands Väsby och
Upplands-Bro kommuner, se Figur 6.

Figur 6. Karta över stråk avseende förordat alternativ A.

Alternativ A innebär en spänningshöjning av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i och i nära anslutning
till den befintliga 70 kV ledningens nuvarande sträckning. I avsnitt 3.3.1.1- 3.3.3. nedan beskrivs vad
denna spänningshöjning innebär mer ingående för olika delsträckor av huvudalternativet.
Från station Överby sträcker sig alternativet inledningsvis åt nordväst genom industrifastigheter samt
jordbruksmark. Strax norr om Rydholm passerar alternativet befintlig bergtäkt och avfallsanläggning
och vidare mot nordväst genom i huvudsak skogsmark med mindre inslag av jordbruksmark och
bostäder. Vid passage över inlopp till Mälaren sträcker sig alternativet till Munkholmen och vidare
västerut mot Skogsborg. Därefter går alternativet söderut genom i huvudsak jordbruksmark. Vid
station Kungsängen sträcker sig alternativet i anslutning till industrifastigheter.
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3.3.1.1

Parallellgående befintliga luftledningar

Huvudalternativet innebär att ledningen behöver anpassas med hänsyn till befintlig 70 kV samt till
övriga befintliga luftledningar som återfinns längs hela ledningssträckan, se Figur 7. Tillsammans med
potentiella motstående intressen/aspekter i området skapar det begränsningar för lokaliseringen av
alternativ A.

Figur 7. Karta över övriga befintliga luftledningar som, utöver befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen, återfinns i närheten av
huvudalternativ A.

Mellan Överby och Rydholm sträcker sig befintlig 70 kV ledning parallellt med Svk:s befintliga 220 kV
ledning KL12 S2. En annan av Svk:s 220 kV ledningar (ledning RL6 S5) sträcker sig parallellt med
befintlig 70 kV ledning på sträckan Rydholm - Skogsborg.
Mellan Skogsborg och Kungsängen är befintlig 70 kV ledning sambyggd med 70 kV ledning HåtunaKungsängen.
3.3.1.2

Förutsättningar

Överby-Skogsborg

För sträckan Överby - Skogsborg utförs spänningshöjning genom att befintlig 70 kV ledning byggs
om i befintlig ledningsgata. Utgångspunkten är att ingen ny mark behöver tas i anspråk längs denna
sträcka utöver nuvarande ledningsgata.
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I viss mån kommer befintliga stolpar att behöva byggas om och ersättas för att ledningen ska kunna
spänningshöjas. Sökanden har genomfört en teknisk bedömning av befintlig 70 kV ledning vilken visar
att 25–30 % av ledningens stolpar kommer att behöva bytas ut. Nya stolpar kommer, som
utgångspunkt, att konstrueras i liknande utförande som befintliga stolpar.
Mindre tekniska åtgärder som exempelvis byte av isolatorkedjor kommer att behöva utföras på
samtliga stolpar. Generellt bedöms ombyggnationsbehovet inte ge upphov till någon betydande
förändring av befintlig 70 kV lednings nuvarande utformning, se Figur 8.

Figur 8. Foto över portalstolpe tillhörande befintlig 70 kV ledning vid Skogsborg. Bakom portalstolpen syns stolpar tillhörande Svk:s
befintliga 220 kV ledningar KL12 S2 samt RL6 S5. Ombyggnation av de stolpar tillhörande befintlig 70 kV ledning kommer som
utgångspunkt att innebära marginellt högre portalstolpar.

Skogsborg-Kungsängen

Längs denna ledningssträcka är befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen sambyggd med 70 kV
ledning Håtuna - Kungsängen, se Figur 9.

Figur 9. Foto över befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen sambyggd i portalstolpar med 70 kV ledning Håtuna-Kungsängen. Ny 130
kV ledning planeras att anläggas parallellt med befintliga ledningar.
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De båda 70 kV ledningarna är byggda i en gemensam konstruktion vilket innebär att en ombyggnation
liknande sträckan Överby-Skogsborg inte kan utföras. Därför planeras den nya 130 kV ledningen att
anläggas parallellt med befintliga 70 kV ledningars ledningsgata.
När den nya 130 kV ledningen har tagits i drift kommer befintlig 70 kV ledning Överby-Kungsängen
att rivas på denna sträcka. Även den befintliga 70 kV ledningen mellan Håtuna och Kungsängen
planeras på sikt att rivas och ersättas av en ny 130 kV ledning i en annan sträckning. Således planeras
en ny 130 kV ledning ersätta två befintliga 70 kV ledningar längs stora delar av sträckan mellan
Skogsborg och Kungsängen.
Längs en sträcka motsvarande 800 meter närmast station Kungsängen kan ny 130 kV ledning komma
att sambyggas med en annan planerad ny 130 kV ledning (Bro-Kungsängen), se avsnitt 3.3.3.

3.3.2 Alternativ B
Alternativ B berör Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla samt Upplands-Bro kommun och innebär ett
luftledningsalternativ inom, i Figur 10, angivet stråk. Detta alternativ uppgår till cirka 7,5 km och har
tagits fram med hänsyn till befintlig bebyggelse samt riksintresseområde för totalförsvaret (se även
avsnitt 3.4 samt 4.2.2 nedan).

Figur 10. Karta över alternativ B som omfattas av ett stråk inom vilket alternativet lokaliseras inom. Den yta inom stråket som enbart
alternativ B omfattar motsvarar en ledningsgata om cirka 40 meter.

Från station Överby sträcker sig ledningsstråket västerut i riktning mot Söderby. Vid Kolartorp har
stråket anpassats så att en ledningssträckning är möjlig både norr och söder om bebyggelsen.
Därefter korsar ledningsstråket ett skogsområde i Järfälla kommun. Mellan Uddnäs och Lund korsar
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stråket ett inlopp till Mälaren och fortsätter till Stäksön. Från Stäksön gör stråket en böj åt nordväst
för att på nytt korsa Mälaren och fortsätta in mot ett skogsområde öster om Brunna. Längs de
avslutande cirka 2 km följer stråket strax norr om bebyggelse och söder om gränsen mot riksintresseområde för totalförsvaret. Avslutande passage in till station Kungsängen berör industriverksamheter.
Inom stråket finns även andra potentiella motstående intressen/aspekter som alternativ B behöver ta
hänsyn till samt anpassas efter. Den faktiska ytan för en ny ledningssträckning inom stråket motsvarar
en ledningsgata om cirka 40 meter. Då stora delar av detta alternativ behöver samordnas med Svk:s
Hamra-Överby projekt kommer den totala ledningsgatan där motsvara upp till 70 meter, se även
avsnitt 3.3.2.1 nedan.
Den nya ledningen planeras på den aktuella sträckan i huvudsak att uppföras med liknande stolputformning som alternativ A. I avsnitt 3.5.1-3.5.2. beskrivs teknisk utformning av detta alternativ mer
ingående.
Då alternativet innebär långa ledningsspann över inlopp till Mälaren medför det ett behov av en annan
och högre stolputformning vid just denna passage. Passagen av Mälaren innebär ett behov av ett
antal stålstolpar med en totalhöjd på upp till 50 meter. I avsnitt 3.5.3 redovisas en översiktlig
bedömning av en möjlig stolputformning för denna sträcka.
3.3.2.1

Svenska kraftnäts ledningsprojekt Hamra-Överby

Svk:s ledningsprojekt Hamra-Överby berör delvis samma område som alternativ B, se Figur 11.
I berört område samråder Svk om att anlägga sin ledning både som luftledning och i markkabelutförande. Samordning av ledningsprojekten utförs i möjligaste mån vilket berör inledande cirka 3 km
av stråket från station Överby och västerut (benämns nedan som passage Överby-Lund) samt längs
den cirka 2 km långa passagen norr om Brunna (Brunnaområdet). Samordningen innebär generellt
en anpassning av luftledningar i en gemensam ledningsgata. I jämförelse med att ledningarna skulle
anläggs i separata skogsgator bedöms denna samordning innebära en mindre påverkan på
människor och miljö i berörda områden.
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Figur 11. Karta över alternativ B i förhållande Svk:s ledningsprojekt Hamra-Överby. Grönmarkerade ytor i kartan utgör områden som de
olika ledningsprojekten, i möjligaste mån, kommer att samordnas inom.

Samordning Överby-Lund

Genom detta område planerar Svk anläggande av ny luftledning för Hamra-Överby ledningen. För
Överby-Lund passagen bedöms en gemensam ledningsgata motsvara en bredd om cirka 70 meter.
Närmare Lund övergår respektive ledningsprojekt i separata skogsgator. Från denna punkt motsvarar
anläggande av alternativ B en ledningsgata om cirka 40 meter.
Samordning Brunnaområdet

Brunnaområdet utgör den mest tätbefolkade delen som alternativ B berör. Ledningsstråket har
begränsats med hänsyn till befintlig bebyggelse i söder samt mot gränsen till riksintresse totalförsvaret
i norr.
Genom Brunnaområdet planerar Svk anläggande av ny markkabel för Hamra-Överby ledningen.
Alternativ B innebär att den nya 130 kV luftledningen anläggs parallellt med markkabeln inom
markerat stråk. Ifall alternativ B blir aktuellt kommer förutsättningarna för hur de olika ledningsprojekten ska förläggas inom stråket att utredas närmare i samarbete med Svk.
I denna passage återfinns en befintlig telemast som kommer att behöva flyttas om de båda ledningsprojekten ska kunna anläggas. Om Sökanden väljer att gå vidare med detta alternativ kommer
förutsättningarna för en mastflytt att utredas i dialog med berörd mastägare samt övriga intressenter
i masten.
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3.3.3 Station Kungsängen
Oavsett vilket av de två alternativen som väljs kan den avslutande cirka 800 meter långa delen av
ledningssträckan in till station Kungsängen behöva sambyggas med planerad ny 130 kV ledning
mellan Bro och Kungsängen. I så fall kommer de båda 130 kV ledningarna att anläggas i
gemensamma stolpar och parallellt med befintliga 70 kV ledningar.
I Figur 12 redovisas en karta över detta ledningsavsnitt. I avsnitt 3.5.1 redovisas teknisk utformning
av luftledningarna för denna delsträcka.
Vid station Kungsängen återfinns även en mast tillhörande TeliaSonera. Sökanden kommer att
närmare utreda förutsättningarna för att anlägga ledningarna med hänsyn till mastens lokalisering.

Figur 12. Karta över ledningssträcka in till station Kungsängen. För denna passage kan ny 130 kV ledning behöva sambyggas med
planerad ny 130 kV ledning från Bro.
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Avfärdade alternativ
Sökanden har förutsättningslöst undersökt ytterligare möjliga luftledningsalternativ i området.
Alternativa ledningsstråk som luftledning, inom riksintresseområde för totalförsvaret, har i ett tidigt
skede avfärdats. Inom ramen för Svk:s Hamra-Överby projekt i området har Försvarsmakten tidigare
nekat en ny ledningssträckning och därför har Sökanden utgått från att myndigheten gör samma
bedömning i aktuellt fall.
Sökanden har även undersökt ett möjligt stråkalternativ längs Europaväg 18 (E18). På grund av platsbrist längs europavägens vägområde har detta alternativ avfärdats.

Teknisk utformning
I detta avsnitt redovisas alternativens tekniska utformning. Specifika tekniska utformningar som
enbart avser ett av alternativen redovisas under respektive underrubrik.

3.5.1 Alternativ A och B
Ny 130 kV ledning innebär generellt anläggande av 15–20 meter höga portalstolpar med horisontellt
placerade faslinor, se Figur 13. För enstaka stolpar kan stolphöjden uppgå till 30 meter. Stolpbenen
är antingen gjorda av impregnerat trä eller kompositmaterial.

Totalhöjd ca 20-35 m

Totalhöjd ca15-30 m

Enbenta stolpar av stål med vertikalt hängande faslinor är en alternativ utformning som kan komma
att nyttjas för delar av ledningen, se Figur 13. Spannlängden, det vill säga avståndet mellan stolparna,
uppgår i normalfallet till cirka 100–200 meter. Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att
variera beroende på terräng- och markförhållanden.

Figur 13. Stolpskisser över portalstolpe i trä eller komposit till vänster samt enbent stålstolpe till höger. Portalstolpen utgör
den stolputformning som anläggande av båda ledningsalternativen utgår ifrån.
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Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra stolpkonstruktioner, om förhållanden så
kräver. Vid vinklar kommer det att bli aktuellt med stagade stolpar.
Portalstolpar är normalt sett konstruerade med dubbel topplina. Topplinorna skyddar faslinorna från
åsknedslag. Minst en av topplinorna kommer att vara utrustad med en fiberlina (OPGW) för datakommunikation.
Stolpbenen schaktas normalt ner till ett djup av cirka 2–2,5 meter. Vid mark med dåliga
grundläggningsförhållanden kan en så kallad rustbädd användas. I schaktgropens botten, för
respektive stolpben, läggs i så fall en platta av impregnerat trä, komposit eller betong. Vid mycket
blöta förhållanden kan så kallade rörfundament användas. Fundamentet utgörs av ett rör av cementringar alternativt ett rör av plast eller galvaniserad plåt. I botten på röret läggs en platta av exempelvis
impregnerat trä, komposit eller betong. Stolpen fixeras på rörets botten och röret fylls med lämpligt
material.
Vid exceptionellt blöta förhållanden kan pålning bli aktuellt för alla aktuella typer av portalstolpar.
Dessa pålar gjuts in i det fundament som sedan blir botten för respektive stolpben.
I vissa fall stagas stolparna med staglinor. Stagförankringar kan vara impregnerade eller
oimpregnerade träsyllar (täckta med polyetenplast) eller betongsyllar. Vid bergförankringar används
inborrade bergöglor.
Stålstolpar anläggs med fundament som grundläggs på ett djup av cirka 2–4 meter. Fundamenten
kan vara så kallad syllfundament, platsgjutna betongfundament eller prefabricerade betongfundament. Stolpar på berg har gjutna bergfundament. Syllfundament består av oimpregnerade träsyllar täckta med polyetenplast eller av stålsyllar.
Längs ledningssträcka motsvarande cirka 800 meter närmast station Kungsängen kan ny 130 kV
ledning behöva sambyggas med planerad ny luftledning mellan Bro och Kungsängen. Det motsvarar
anläggande av cirka 25-40 meter höga stålstolpar, i Figur 14 återfinns en skiss över aktuella stolptyper
längs detta avsnitt.
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Figur 14. Stolpskisser över de stolpar som kan bli aktuella vid sambyggnation av 130 kV ledning Överby-Kungsängen samt 130 kV
ledning Bro-Kungsängen. Enbent stålstolpe till vänster utgör den huvudsakliga stolputformningen för denna ledningssträcka. Stolpe till
höger i bild utgör en tvåbent stålstolpe som behövs vid den punkt där de båda 130 kV ledningarna möts.
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3.5.2 Alternativ A
Vid Munkholmen planeras befintliga stålstolpar att nyttjas även vid anläggande av förordat alternativ
A. I Figur 15 återfinns en skiss över denna stolptyp.

Totalhöjd ca 25-35

Vid Skogsborg kommer enstaka vinkelstolpar att behöva anläggas för den del av ledningssträckan
som viker av söderut mot Kungsängen.

Figur 15. Skiss över tvåbent portalstolpe i stål motsvarande stolpkonstruktionen för befintlig 70 kV ledning vid Munkholmen.
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3.5.3 Alternativ B

Totalhöjd ca 40-50 m

Vid detta alternativs passage över inlopp till Mälaren och Stäksön kommer fyra-fem högre stålstolpar
att behöva anläggas. Detta skulle kunna innebära en stolpkonstruktion med en totahöjd på upp till 50
meter, se Figur 16. Stråket innebär spannlängder på mellan 500-600 meter i området vilket motiverar
denna typ av stolpkonstruktion.

Figur 16. Exempelskiss över stolputformningen av ledningsalternativ B vid passage över inlopp till Mälaren samt över Stäksön.

Uppförande av luftledning
Innan en kraftledning börjar byggas genomförs en detaljprojektering där ledningssträckningen bland
annat stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Inför detaljprojekteringen inhämtas ett
medgivande om förundersökning hos berörda markägare. En värdering av den skog som behöver
avverkas och mark som tas i anspråk till förmån för den nya kraftledningsgatan genomförs och träd
aktuella för avverkning stämplas.
När koncession har erhållits och erforderliga markupplåtelseavtal är påskrivna avverkas skogen.
Nästa moment är intransport av material (såsom stolpar och reglar) till kraftledningsgatan.
Under byggskedet uppstår tillfällig lokal påverkan. Det handlar om transportvägar, körvägar i
ledningsgatan, tillfälliga upplag och uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning och
röjning kan medföra tillfälliga framkomlighetshinder längs stigar och leder innan avverkningsresterna
tas bort. Buller, vibrationer och luftföroreningar i form av avgaser från arbetsmaskiner som nyttjas
uppstår. Lokal dammspridning kan även uppstå.
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Under byggskedet kan tillfälliga skador uppkomma i skog och mark, diken, på stängsel eller på vägar
i samband med anläggningsarbeten. Det kan exempelvis röra sig om körskador. Uppkomna skador
ska återställas efter genomförd byggnation.

Markbehov luftledning
Befintlig 70 kV kraftledning är uppförd som en trädsäker ledning, vilket innebär att inga träd får bli så
höga att dessa riskerar att växa in i eller falla på kraftledningen. Samma utgångspunkt gäller för
anläggandet av den nya 130 kV ledningen. Ledningsgatans bredd uppgår i normalfallet till cirka
40 meter, se Figur 17. Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade
kantträd avverkas i sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på
och skada ledningarna.

Figur 17. Principskiss över en ledningsgata för portalstolpe.

3.7.1 Alternativ A
För stora delar av alternativ A (sträckan Rydholm-Skogsborg) planeras ny 130 kV ledning att anläggas
i befintlig skogsgata, vilket innebär att skogsgatans nuvarande utformning i stort sett bibehålls, se
Figur 18.
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Figur 18. Skiss över befintlig ledningsgata för del av alternativ A, mellan Rydholm och Skogsborg, som är lokaliserad mellan befintliga
220 kV ledningar. I huvudsak kommer anläggande av alternativ A innebära en ombyggnation av befintliga portalstolpar som ersätts av
marginellt högre portalstolpar. Totalt sett bedöms alternativ A inte innebära någon betydande förändring av ledningsgatans nuvarande
utformning

För sträckan Skogsborg – Kungsängen, som inte berörs av sambyggnationen närmast station
Kungsängen, kommer som utgångspunkt anläggande av ny 130 kV ledning ersätta befintliga och
sambyggda ledningar på sträckan. Efter att befintliga 70 kV ledningar har rivits kommer den slutliga
ledningsgatan omfatta cirka 40 meter. Även för den del av ledningssträckan närmast station
Kungsängen som omfattar ny sambyggnation av 130 kV ledningar bedöms ledningsgatans bredd
motsvara cirka 40 meter, efter att befintliga 70 kV ledningar har rivits.
Anläggande av enbenta stålstolpar, i enlighet med alternativ stolputformning, innebär en ledningsgata
motsvarande 35-40 meter, se Figur 19.

Figur 19. Principskiss över en ledningsgata för en enbent stålstolpe.

31
Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - nybyggnation av 130 kV kraftledning
Överby-Kungsängen

44 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen - KS 21/0533-6 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen : 2. Samrådsunderlag Överby-Kungsängen

3.7.2 Alternativ B
Utgångspunkten är att portalstolpar av trä eller komposit eller, i undantagsfall, enbenta stålstolpar
används vid anläggande av detta alternativ. Detta innebär en ny ledningsgata liknande Figur 17 och
19 ovan.
3.7.2.1

Samordning Överby-Lund

För den del av sträckan som berör passage Överby och Lund (se Figur 11 ovan) samordnas
alternativets luftledning med Svk:s planerade Hamra-Överby luftledning. Totalt sett innebär det en
ledningsgata motsvarande cirka 70 meter, se Figur 20.
3.7.2.2

Samordning Brunnaområdet

Vid Brunnaområdet innebär samordning mellan de båda ledningsprojekten att ny 130 kV luftledning
anläggs parallellt med Svk:s planerade markkabel för Hamra-Överby ledningen. Totalt sett innebär
det en ledningsgata motsvarande cirka 60 meter i området.

Figur 20. Principskiss över den gemensamma ledningsgatan som anläggande av alternativ B innebär parallellt med Svk:s Hamra-Överby
ledning.

Underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av luftledningens underhåll. I enlighet med
föreskrifterna besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå
erforderliga åtgärder. Besiktningen görs till största delen från helikopter.
Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag,
stolpar och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten
kommer att genomföras för den nya 130 kV ledningen. Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (det engångsinlösta området) samt avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och personsäkerheten.
Underhållsröjningen av ledningsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och avverkning
av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras
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vid minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan kommande röjning sker, röjs bort.
Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar/
våtmarker ska särskild hänsyn i möjligaste mån tas för att undvika markskador vid avverkning. Det
säkerställs genom att anpassa tidpunkt, maskinval och metoder till gällande förutsättningar,
exempelvis att det sker motormanuellt.
Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I
strandzoner vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla
skuggning i den mån det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.
Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand
används den befintliga ledningsgatan som transportväg.
Tekniskt ledningsunderhåll, det vill säga reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa
åtgärder kräver ofta tyngre terränggående fordon.

3.8.1 Samråd vid underhåll
Inför röjnings- och underhållsåtgärder kommer samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att utföras innan en åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön utförs.

Avveckling och rivning av befintlig 70 kV ledning
I detta avsnitt redovisas generell information som framför allt är relevant vid anläggande av alternativ
B varpå befintlig 70 kV ledning rivs i sin helhet. Vid anläggande av förordat alternativ A kommer
huvuddelen av befintlig anläggning även fortsättningsvis kunna nyttjas, rivning av befintliga 70 kV
ledningar planeras dock på sträckan Skogsborg-Kungsängen. Totalt sett innebär det en mindre
avvecklingsfas än vad som beskrivs nedan, som framför allt omfattar rivning av enstaka stolpkonstruktioner.
Inför rivning av befintlig 70 kV luftledning ansöks om återkallelse av koncession och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse av koncession ingår följande;
·
·
·
·

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt
eventuellt behov av återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att
lämnas kvar på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av
eventuella kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika
motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.

Efter att den nya 130 kV ledningen har tagits i drift kan rivningen av den befintliga 70 kV ledningen
påbörjas. Befintlig 70 kV ledning består i huvudsak av portalstolpar av trä med tre horisontellt
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monterade faslinor. Trästolparna har impregnerats med kreosot, alternativt salt. Under åren har vissa
av stolparna bytts ut i samband med underhållsarbeten. Vinkelstolpar är stagförankrade i jord eller
berg. Generellt består jordförankringen av nedgrävning av stolpbenen utan ytterligare
fundamentering. Stagförankringar förekommer med slipers av impregnerat trä. Enstaka stålstolpar
förekommer längs befintlig ledning, framför allt vid ledningens passage över Mälaren.
En rivning inleds vanligtvis med att faslinorna avisoleras. Detta innebär att faslinorna tas loss från
isolatorkedjorna och läggs i en linvagn som hängs i isolatorkedjorna. Arbetet utförs med hjälp av
arbetsmaskin försedd med arbetskorg. Faslinorna dras därefter in på raseringstrummor.
I nästa arbetsmoment monteras regeln och isolatorkedjor ned och slutligen även stolpbenen med
hjälp av terränggående grävlastare eller grävmaskin. En ”gripklo” håller fast stolpbenet medan
marken närmast stolpen grävs upp. De impregnerade stolpbenen dras upp i sin helhet. Gropen
återfylls ordentligt med liknande jordmassor som finns i området för att undvika eftersjunkning. Bergförankrade stolpben lyfts bort och förankringar i form av bergdubb sågas av intill bergytan.
Alla stagförankringar i berg tas bort. Eventuellt kreosotimpregnerade stagförankringar i mark grävs
upp. På enskilda platser kan det finnas tydliga motstående platsspecifika intressen som överväger
nyttan med att gräva upp stagförankringar. I det aktuella området genomförs de åtgärder som ger
minst påverkan på miljön i samråd med tillsynsmyndighet och markägare. Bergöglor och förankringsjärn i berg kapas i nivå med bergytan. Marken vid stolpplatser återställs normalt med befintliga massor
och omgivande vegetation tillåts växa in över ytan.
Allt material som rivs eller tas upp ur mark i samband med rivningen sorteras och skickas antingen
för återvinning eller för destruktion till behörig mottagare. Material som hanteras vid rivningen utgörs
av metaller (koppar, varmförzinkat stål och aluminium), impregnerat trä, glas, porslin samt små
mängder plaster. Inga anläggningsdelar som kan medföra påverkan på den lokala miljön kommer att
kvarlämnas vid rivningen. Faslinor, stålreglar och annat material som inte kan återvinnas
transporteras till deponianläggning. Trästolpar transporteras antingen till återvinningsanläggning eller
tillbaka till tillverkaren för destruktion.
Vid slutbesiktning som sker efter arbetets färdigställande besiktas rivningsarbetet. Eventuella markskador dokumenteras och rapporteras till entreprenör för åtgärd.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR, PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar, i form av exempelvis känsliga miljöer och pågående
markanvändning. Avsnittet omfattar även en bedömning av den påverkan som anläggande av ny
130 kV ledning bedöms medföra på omgivningen samt bedömda konsekvenser.
I bilaga 3 redovisas en tabell över potentiella motstående intressen/aspekter längs alternativen.
Förkortningar som anges i kartfigurer och text nedan hänvisar till bilaga 3.

Metod
Analys av berörda intressen i området har utförts via följande informationstjänster, kombinerat med
fältbesök i området:
-

Riksantikvarieämbetets Fornsök
Skogsstyrelsens Skogens pärlor
Länsstyrelsens webbgis
Länsstyrelsens EBH-karta
Vattenmyndighetens Vattenkarta
Planunderlag från berörda kommuner
Trafikverkets karttjänst Sveriges vägar

Som utgångspunkt redovisas potentiella motstående intressen/aspekter inom 2 km från berörda
stråkalternativ. För de aspekter som har motiverat ett kortare avstånd än 2 km redovisas detta
specifikt under respektive ämnesområde.
För respektive aspekt beskrivs inledningsvis berört områdes nuvarande förutsättningar, det vill säga
kända förhållanden idag. Därefter redovisas den planerade verksamhetens påverkan, vilket även
omfattar den förändring som uppkommer/kan uppkomma i omgivningen vid anläggandet av den nya
130 kV ledningen. I de fall där verksamheten bedömts kräva riktade hänsynsåtgärder redovisas dessa
för respektive aspekt. Slutligen redovisas en bedömning av konsekvensen av åtgärden, det vill säga
den betydelse som anläggandet av den nya 130 kV ledningen medför på respektive aspekt mot
bakgrund av de hänsynsåtgärder som kommer att genomföras. Bedömningen av verksamhetens
miljöpåverkan har utgått från en skala motsvarande obetydliga-små-måttliga-stora konsekvenser.
I avsnitt 4.15 redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna.
Potentiella motstående intressen/aspekter som är gemensamma för bägge alternativen redovisas
nedan under gemensam underrubrik (Alternativ A och B). Aspekter som främst rör ett av alternativen
redovisas under separat underrubrik.
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Markanvändning
4.2.1 Förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs nuvarande markanvändningen inom 100 meter från respektive alternativ, se
Figur 21.
4.2.1.1

Alternativ A

Då alternativ A, till stor del, utgår från att nyttja den markyta som befintlig 70 kV ledning upptar utgörs
nuvarande markanvändning av kraftledningsgata för befintliga stam- och regionnätsledningar.
I övrigt är markanvändningen längs alternativets närområde omväxlande men domineras av skogsbruk. I anslutning till station Överby och station Kungsängen återfinns i huvudsak de jordbruks- och
ängsmarker samt befintliga industriverksamheter som berörs av alternativet. Alternativet innebär en
sträckning genom befintlig bergtäkt och avfallsanläggning (B/A) samt två kortare passager över inlopp
till Mälaren. Cirka 6 km av alternativet berör riksintresseområde avseende totalförsvaret för Kungsängens övnings- och skjutfält (RI TF 1). Samlad bebyggelse i anslutning till alternativet är
förhållandevis sparsam och utgörs av mindre bostadsområden vid Kolartorp, Törndal, Roparudden,
V Ryd och Skogsborg.
4.2.1.2

Alternativ B

I jämförelse med alternativ A berör alternativ B en något större andel skogsmark samt innebär två
längre passager över inlopp till Mälaren. Mellan Lund och Uddnäs berör alternativet hästverksamhet
kopplad till Stockholms Poloklubb (Poloklubb). Alternativet sträcker sig i nära anslutning till befintligt
bostadsområde vid Brunna. Utöver Brunna återfinns samlad bebyggelse vid Söderby, Lund och
Uddnäs.

Figur 21. Karta över nuvarande markanvändning i alternativens närområde.
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4.2.2 Påverkan
Generellt medför anläggande av den nya 130 kV ledningen att stolpar samt tillhörande ledningsgata
kommer att påverka befintlig markanvändning i området. För skogsbruksmarken innebär den nya
130 kV ledningen en ledningsgata motsvarande cirka 40 meter, se Figur 17 ovan. Tillkommer gör
avverkande av höga kantträd som riskerar att falla på ledningen. Generellt motsvarar ny ledningsgata
det markanspråk som befintlig 70 kV ledning idag upptar.
För jordbruksmarken innebär anläggande av ny 130 kV ledning en mindre arealförlust för den mark
som stolpen upptar. Samtidigt återgår mark till berörda fastighetsägare efter att befintlig 70 kV ledning
har rivits. Hänsyn till den nya 130 kV ledningen behöver visas när fordon och maskiner framförs i
närheten av ledningens stolpar vilket kan medföra en lokal påverkan på nyttjandet av jordbruksmarken.
Alternativ A innebär att nya ledningsstolpar kommer att placeras i eller i nära anslutning till befintlig
ledningsgata. Totalt sett bedöms detta innebära en marginell påverkan på nuvarande markanvändning. Alternativ B innebär att mark som idag inte berörs av någon luftledning behöver tas i
anspråk, vilket även medför ett behov av att avverka en ny ledningsgata motsvarande cirka 40 meter.
För delavsnitt av alternativ B tillkommer även kumulativ påverkan från Svk:s planerade Hamra-Överby
ledning. För det område där båda projekten samordnas i luftledningsutförande medför detta en
ledningsgata motsvarande cirka 70 meter. Även vid Brunnapassagen medför anläggande av
alternativ B en kumulativ påverkan från Hamra-Överby projektets planerade markkabel.
Åtgärder som Försvarsmakten bedömt kan orsaka en påtaglig skada på riksintresseområde för
totalförsvarets värden utgörs bland annat av uppförande av höga objekt inom område med särskilt
behov av hinderfrihet, tillkommande infrastruktur, införande av begränsande åtgärder kring nyttjandet
av området eller förändringar av infrastruktur i närområdet som påverkar möjligheterna för transport i
området7. För alternativ A bedöms planerade åtgärder sammantaget inte innebära någon betydande
förändring av nuvarande förhållanden i området. Alternativ B är lokaliserat i anslutning till men utanför
riksintresseområde för totalförsvaret.

4.2.3 Konsekvenser
För de fastighetsägare som berörs av ledningsprojektet kan verksamheten komma att innebära en
lokalt betydande konsekvens i form av förändrade möjligheter till nyttjandet av fastigheten. Denna
bedömning gäller framför allt alternativ B och fastighetsägare som idag inte berörs av befintlig 70 kV
ledning. På fastigheter som idag berörs av befintlig 70 kV ledning innebär anläggande av ny 130 kV
ledning samt efterföljande rivning av befintlig ledning en i sammanhanget oförändrad konsekvens
jämfört med nuvarande förhållanden.
Sammantaget bedöms konsekvenserna av alternativ A som små. Motsvarande bedömning för
alternativ B är måttliga till stora.

7

Försvarsmakten, Riksintressen för Totalförsvarets militära del i stockholms län, 2019, Bilaga 14 Stockholm 2019-.pdf
(forsvarsmakten.se)
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Detaljplaner/Områdesbestämmelser
I detta avsnitt redovisas information om gällande eller pågående detaljplaner eller områden som
omfattas av områdesbestämmelser som alternativen direkt berör eller angränsar till, se Figur 22.

4.3.1 Förutsättningar
4.3.1.1

Alternativ A och B

Vid både station Överby och station Kungsängen återfinns detaljplaner i närheten av båda
alternativen.

Figur 22. Karta över detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser i närheten av alternativen.

I Sollentuna kommun korsar och angränsar avslutande del av båda alternativen in till station Överby
till detaljplaner för Kappetorp Industriområde (Kappetorp).
I Upplands-Bro kommun är station Kungsängen samt inledande cirka 600 meter av båda alternativen
lokaliserade inom stadsplan 7206 avseende industri och handel.
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4.3.1.2

Alternativ A

I Upplands Väsbys kommun angränsar alternativet till äldre detaljplan (byggnadsplan) Törndal samt
områdesbestämmelse avseende Roparudden.
4.3.1.3

Alternativ B

I Upplands Väsby kommun angränsar ledningsstråket till gällande detaljplaner avseende fastigheter
Vällsta 1:5 samt Vällsta 1:40. Detaljplanerna avser kvartersmark respektive upplagsytor.
I Järfälla kommun berör alternativet gällande detaljplan avseende Stäkets Marina. Det finns även en
pågående detaljplan avseende en ökad byggrätt inom marinans fastighet8.
I Upplands-Bro kommun berör en stor del av alternativ B pågående planprocesser. På Stäksön finns
ett planprogram för Norra Stäksön avseende möjligheten att planlägga området för ny bebyggelse9.
Utifrån det detaljplaneprogram som kommunen tagit fram för Norra Stäksön berör ledningsstråket
bland annat planerade bostadsområden samt strandpark10. Sedan hösten 2020 har planarbetet varit
vilande.
Väster om Stäksön återfinns ett planprogram för Rankhus-området (Rankhus). Enligt planprogrammet berör alternativets ledningsstråk planerad bostadsbebyggelse, naturmark och planerade
grönområden11. Utgångspunkten är att utveckla området i etapper, där en planprocess för detaljplan
avseende del av området närmast E18 (Rankhus etapp 1) har inletts.

4.3.2 Påverkan
Anläggande av 130 kV ledningen medför begränsningar kring möjligheten att detaljplanera och nyttja
det markområde som ny ledning, inklusive ledningsgata, upptar.
Oavsett slutligt val av stråkalternativ kommer detaljplan 7206 beröras vid station Kungsängen.
Beroende på vilken sida av befintlig 70 kV ledning som ny ledning kommer att anläggas på berörs
mark som idag har utpekats för annan markanvändning i detaljplanen. Väster om befintlig ledningsgata återfinns utpekade områden för industriändamål samt ytor avsedda för gata och park. Öster om
befintlig ledningsgata återfinns prickmark samt ytor avsedda för gata och park12.
Då alternativ A till stora delar utgår från befintlig 70 kV lednings sträckning innebär detta alternativ att
mark som idag omfattas av befintlig ledningsgata kommer att tas i anspråk för den nya 130 kV
ledningen. Utöver ovan nämnd detaljplan 7206 bedöms alternativet inte innebära någon påverkan på
detaljplaner och områdesbestämmelser.
Inom Upplands-Bro kommun berör alternativ B mark som, på sikt, planeras att omvandlas för
bostadsändamål. Alternativet bedöms vara förenligt med möjligheten till att bebygga området för
bostadsändamål, däremot begränsas möjligheten att bebygga det område som ledningen upptar
samt medför ett behov av att anpassa eventuell kommande bebyggelse med hänsyn till alternativet.

8

Järfälla kommun, pågående detaljplaner, Stäkets marina - Järfälla kommun (jarfalla.se), Besökt 211208
Upplands-Bro kommun, pågående detaljplaner, Norra Stäksön - Upplands-Bro, Besökt 211207
10
Upplands-Bro kommun, Planprogram Norra Stäksön, Planprogram samrådsversion Norra Stäksön.pdf (upplands-bro.se)
11
Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram för Rankhusområdet, 2009, Planprogram Rankhus.pdf (upplands-bro.se)
12
Upplands-Bro kommun, gällande detaljplaner, plankarta, 200- 2 (upplands-bro.se)
9
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4.3.3 Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna av anläggandet av alternativ A som små till måttliga.
Konsekvenserna av anläggandet av alternativ B bedöms som måttliga till stora.

Översiktsplaner
I berörda kommuners översiktsplaner redovisas inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön i respektive kommun. I detta avsnitt redovisas delar av berörda kommuners översiktsplaner som har bedömts relevanta för verksamheten. Områden som omfattats har eftersökts inom
100 meter från stråkalternativen.

4.4.1 Förutsättningar
4.4.1.1

Alternativ A och B

I Sollentuna kommun håller en ny översiktsplan på att tas fram. Enligt granskningshandling för
Sollentuna 2040 berör alternativen verksamhetsområde Kappetorp inklusive verksamhetsområde för
utökad dagvattenhantering. Kappetorp omfattar industriområde för bland annat betong, metallåtervinning och upplag. Det finns önskemål om ytterligare etablering av industriverksamheter i
området.
Inom Upplands-Väsby kommun berör alternativen regional grönkil i form av Järvakilen,
Försvarsmaktens influensområde väderradar, statlig väg, regional cykelväg, kommunal mark, vattendrag med behov av klimatreglering samt naturvärdesområden av regionalt och kommunalt intresse
(klass 2–3).
Enligt Upplands-Bro kommuns Översiktsplan 2010 berör alternativen tätortsavgränsning samt
befintligt verksamhetsområde. Tätortsavgränsningen utgör gräns för markyta som omfattas av
detaljplanekrav.
4.4.1.2

Alternativ A

Inom Upplands Väsby kommun berör alternativet Försvarsmaktens influensområde luftrum,
verksamhetsområde samt upplagsområde.
Inom Upplands-Bro kommun berör alternativet totalförsvarets påverkansområde inklusive Livgardets
övnings- och skjutfält. Kommunen har även en fördjupad översiktsplan för landsbygden inom vilken
alternativen berör totalförsvarets influens- och samrådsområde samt kulturmiljöer av lokalt intresse i
form av områden Sandboda-Lerberga-Stigtomten samt Kyrkbyn i Västra Ryd och Sundby13.

13

Upplands-Bro kommun, Landsbygdsplan 2016, Landsbygdsplan_FÖP2016.pdf (upplands-bro.se)
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4.4.1.3

Alternativ B

Inom Upplands Väsby kommun och i höjd med Söderby tangerar ledningsstråket område utpekat
som småskalig stadsbygd eller verksamheter. Nära kommungränsen mot Järfälla berör ledningsstråket utpekat arbetsområde.
Inom Järfälla kommun berör alternativet följande områden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Järvakilen och Görvälnkilen
Småbåtshamn
Rekreationsstråk
Område för småskalig struktur
Kulturlandskap (Horsgärdet – Uddnäs)
Vattentäkt
Jordbruks- och våtmarker
Vattendrag
Motionsspår/vandringsled
Nyckelbiotoper
Nedlagd verksamhet med risk för förorening

Område för småskalig struktur omfattar i huvudsak bostäder. Vid Lund och Uddnäs ska ny bebyggelse
planeras samlat, utvecklingen för Lund utgår från förtätning med enstaka tomter och avser villabebyggelse.
Enligt Upplands-Bro kommun berör alternativet områden för planerad bostadsbebyggelse,
utredningsområde samt område som berörs av förslag till ny vägförbindelse. Enligt kommunens
landsbygdsplan berör alternativet stråk med grön koppling samt större bebyggelsegrupper i form av
Rankhus och Brunna Gård.

4.4.2 Påverkan
Alternativ A bedöms inte innebära någon betydande påverkan på objekt som finns utpekade i berörda
kommuners översiktsplaner.
Generellt sett bedöms anläggande av alternativ B inte stå i konflikt med berörda översiktsplaner.
Däremot innebär alternativet begränsningar av exempelvis möjligheten till ny bostadsbebyggelse i
ledningens närområde. En indirekt påverkan till följd av förändrad landskapsbild kan även uppstå
samt ett behov av att anpassa alternativet i förhållande till de objekt som framför allt återfinns i Järfälla
kommun.

4.4.3 Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på områden utpekade i
översiktsplaner som små till måttliga.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999. Enligt
5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor, miljön eller naturen kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse. Det finns olika
typer av miljökvalitetsnormer med olika rättsverkan. En miljökvalitetsnorm kan till exempel avse
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Idag finns det miljökvalitetsnormer för
föroreningar i utomhusluften, vattenmiljökvalitet i grund- och ytvatten, vattenmiljökvalitet i fisk- och
musselvatten och omgivningsbuller. Av dessa bedöms endast miljökvalitetsnormer för vatten vara
relevanta att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning.

4.5.1 Förutsättningar
4.5.1.1

Alternativ A och B

Båda alternativen korsar Mälaren-Skarven (MKN 1) som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten
avseende kemisk och ekologisk status, se Figur 23. Objektets ekologiska status har bedömts som
måttlig medan Mälaren-Skarven ej uppnår god kemisk status.

Figur 23. Karta över områden som omfattas av miljökvalitetsnormer samt vattenskyddsområde i alternativens närområde.

4.5.2 Påverkan
Anläggande av ny 130 kV luftledning innebär ingen stolpplacering i vattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer. Anläggningsfasen bedöms heller inte riskera att påverka vattenkvaliteten i
Mälaren-Skarven.
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Det finns en potentiell risk för påverkan på områden som omfattas av miljökvalitetsnormer vid
underhållsåtgärder på ledningen som kräver maskiner. Det bör dock noteras att för att påverka en
vattenförekomst så pass mycket att dess kemiska eller ekologiska status påverkas krävs relativt
omfattande och oftast långvarig påverkan på vattenförekomsten i sin helhet. I sammanhanget får det
därför som en oerhört liten risk för att en entreprenad knuten till en kraftledning ska riskera att medföra
en sådan typ av påverkan. Den påverkan som kan uppstå av en kraftledning är lokal och tillfällig,
begränsad till den specifika plats där ledningen korsar vattenförekomsten samt till anläggningsskedet
och eventuella underhållsåtgärder.
Under byggtiden kan störningar i form av buller från maskiner förekomma likvärdigt med buller från
en vanlig skogsavverkning. Under drifttiden kan underhåll behöva utföras på ledningarna. På samma
sätt sker utsläpp av avgaser från ovan nämnda maskiner vid byggnation och underhåll. Störningarna
är dock övergående och tidsbegränsade och bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för buller
eller luft överskrids.

4.5.3 Hänsynsåtgärd
Inför en åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön genomförs samråd med tillsynsmyndigheten i enlighet med 12 kap. 6§ miljöbalken.

4.5.4 Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områden, som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten, som små.

Vattenskyddsområde
I detta avsnitt redovisas vattenskyddsområden inom 1 km från alternativen.

4.6.1 Förutsättningar
4.6.1.1

Alternativ B

Alternativ B tangerar gränsen för vattenskyddsområde Östra Mälaren (VSO 1), se Figur 23 ovan, för
vilken vattenförekomster samt 50 meter av strandlinjen avser primär skyddszon och övrigt landområde sekundär skyddszon14. Enligt vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter får nyanläggning av
elledningar utföras under förutsättning att verksamheten inte strider mot bestämmelserna i gällande
miljölagstiftning. Allmänt får inte hantering av till exempel kemikalier ske om det kan medföra risk för
vattenförorening. Lagring av hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd
med tak. I den primära skyddszonen får inte industriell verksamhet som kan medföra risk för
vattenförorening etableras.

4.6.2 Påverkan
Generellt bedöms anläggande av alternativ B inte ge upphov till någon betydande påverkan på
vattenskyddsområdet. Verksamheten bedöms inte innebära något uppenbart behov av dispens från
vattenskyddsområdets föreskrifter. Skulle verksamheten ändå motivera ett dispensförfarande
kommer ett sådant att genomföras.

14

Länsstyrelsen i Stockholms län, skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Östra Mälaren,
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4.6.3 Hänsynsåtgärder
Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen för att ta hand om eventuellt spill eller
utsläpp i samband med anläggnings- och rivningsarbeten. Bränslepåfyllning av maskiner och arbetsfordon kommer att utföras med hänsyn till vattenskyddsområdets föreskrifter.

4.6.4 Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna av verksamhetens påverkan på berört vattenskyddsområde
som små.

Strandskydd
4.7.1 Förutsättningar
4.7.1.1

Alternativ A och B

Båda alternativen berör mark som omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens kommer att sökas
för verksamheten och hanteras i separat prövning.

Förorenad mark
Potentiellt eller konstaterat förorenade markområden har eftersökts inom 100 meter från alternativen.

4.8.1 Förutsättningar
4.8.1.1

Alternativ A och B

Station Överby (FM 1) utgör ett potentiellt förorenat markområde, se Figur 24. Objektet saknar riskklassning.

Figur 24. Karta över potentiellt förorenade markområden i alternativens närområde.
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4.8.1.2

Alternativ A

Den befintliga avfallsdeponi (FM 2) som alternativ A berör utgör ett klass 4 objekt (liten risk).
Vid Skogsborg återfinns en verkstadsindustri (FM 3) som saknar riskklassning.
4.8.1.3

Alternativ B

I anslutning till marinan inom Järfälla kommun återfinns ett klass 1 objekt (mycket stor risk) avseende
övrig oorganisk kemisk industri (FM 4).
Vid Brunna återfinns ett ej riskklassat objekt i form av en tidigare industrideponi (FM 5).

4.8.2 Påverkan
Anläggande av ny 130 kV luftledning samt rivning av befintlig 70 kV ledning innebär en potentiell risk
för att verksamheten berör förorenade områden. Markarbeten kan innebära att förorenade jordmassor
berörs vilket ökar risken för en lokal spridning av föroreningar i berört område. Utifrån vad som är känt
kring området finns det ingen uppenbar risk för att alternativ A riskerar att påverka mark som är
potentiellt förorenad.
Alternativ B berör en tidigare industrideponi inom vilken stolpplacering kan komma att krävas.
Alternativet sträcker sig även i närhet av klass 1 objekt vid marinan. I kommande MKB kommer
industrideponins samt tidigare verksamheter vid marinans möjliga påverkan på alternativet att
studeras närmare, förutsatt att Sökanden väljer att gå vidare med detta alternativ.

4.8.3 Hänsynsåtgärder
Om det skulle bli aktuellt med schaktning i närheten av de båda identifierade områdena med
potentiella föroreningar kommer aktuell kommuns miljöenhet att kontaktas för att erhålla mer
information gällande föroreningarnas utbredning och karaktär. Eventuella schaktarbetet intill
områdena kommer att utföras i samråd med kommunen för att säkerställa att arbeten utförs på
lämpligt sätt och att eventuella föroreningar hanteras. Om förorenade massor skulle upptäckas i
samband med utförande av åtgärder kommer arbetet att avbrytas och tillsynsmyndigheten att
kontaktas.
Om det under byggnationsarbeten skulle påträffas hittills ej känd misstänkt förorening kommer arbetet
på den aktuella platsen avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. I samråd med tillsynsmyndigheten vidtas därefter erforderliga åtgärder för att undvika spridning till omkringliggande mark
och vatten.

4.8.4 Konsekvenser
För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på förorenad mark
som små.
För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som små-måttliga.
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Infrastruktur
I detta avsnitt redovisas infrastruktur som alternativen korsar.

4.9.1 Förutsättningar
4.9.1.1

Alternativ A och B

Vid station Kungsängen berör båda alternativen mast tillhörande Telia Sonera (Mast 1), se Figur 25.
Båda alternativen korsar även lokal stadsgata (Symmetrivägen) strax norr om transformatorstationen.
Alternativen berör även länsvägar (Väg 850, Väg 907) samt enskilda och kommunala vägar.
Vattenpassagen mellan Mälaren och Skarven är även klassad som riksintresse avseende yrkesfisket
(RI YRF 1). Riksintresset omfattar användningen av mark- och vattenområden för att säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten15. Där ingår även att möjliggöra för
nödvändig infrastruktur till hamnar och service för fiskefartygen.

Figur 25. Karta över befintlig infrastruktur i alternativens närområde.

15

Havs och vattenmyndigheten. Riksintresse för yrkesfisket. https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-ochrapportering/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-yrkesfisket.html Besökt 2021-12-09
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4.9.1.2

Alternativ B

Alternativet innebär en korsning med befintlig 220 kV ledning RL6 S5. Norr om Brunna berör
alternativet mast (Mast 2) tillhörande 3GIS.

4.9.2 Påverkan
Påverkan på befintliga vägar till följd av verksamheten utgörs av att 130 kV ledningen korsar dessa
vilket kräver tillstånd enligt väglagen.
Korsning av befintlig 220 kV luftledning förutsätter att den nya 130 kV ledningen anpassas efter den
befintliga ledningens utformning.
Befintliga master kan behöva flyttas för att anlägga ny 130 kV ledning.
Verksamheten bedöms inte påverka riksintresse för yrkesfisket.

4.9.3 Hänsynsåtgärder
Korsning av statliga vägar kommer att ske i enlighet med gällande lagstiftning. Om arbeten behöver
utföras inom Trafikverkets vägområden eller fastigheter kommer kontakt tas med myndigheten.
Berörda mastägare kommer att omfattas i kommande samrådsutskick. Behovet av att eventuellt flytta
berörda master kommer att utredas i dialog mellan Sökanden, mastägarna samt övriga berörda
intressenter.

4.9.4 Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna av båda alternativens påverkan på infrastruktur som
måttliga.

Naturmiljö
I detta avsnitt redovisas kända naturvärden längs alternativen.
Utsök av naturvärdesobjekt som riksintressen för naturvården, naturreservat och Natura 2000områden redovisas inom 2 km från alternativen. Naturvärdesobjekt som nyckelbiotoper, biotopskydd,
sumpskogar, naturvärden, skyddsvärda trädmiljöer samt objekt som omfattas av ängs- och
betesmarksinventeringen redovisas inom 50 meter från alternativ A samt inom ledningsstråket för
alternativ B.
I kommande MKB kommer en närmare naturvärdesbedömning alternativt naturvärdesinventering att
utföras för det alternativ som i slutändan väljs. I MKB:n kommer även en bedömning av om
verksamheten är förenlig med artskyddsförordningen att redovisas.

4.10.1 Förutsättningar
4.10.1.1 Alternativ A och B

Cirka 300 meter söder om station Överby återfinns Östra Järvafältets naturreservat (NR 1), se
Figur 26. Reservatet syftar till att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer knutna till kulturhistoria och
odlingslandskap, samt att tillgodose behov för friluftsliv16.

16

Länsstyrelsen i Stockholms län, Östra Järvafältet, Östra Järvafältet | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se), Besökt 220119
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Strax nordväst om station Överby återfinns ett objekt med ekar som även omfattas av ängs- och
betesmarksinventeringen (Träd 1 / ÄoB 1).
4.10.1.2 Alternativ A

Cirka 1 km norr om alternativets passage över Munkholmen återfinns naturreservatet Sättra gård
(NR 2). Reservatet omfattar ett kulturlandskap runt Sättra gård med bland annat badplats och goda
möjligheter till vandring och cykling17.
Alternativet korsar samt tangerar tre nyckelbiotoper (NyBi 1–3), tre områden som omfattas av ängsoch betesmarksinventeringen (ÄoB 2-4) samt ett område med särskilt värdefull trädmiljö (Träd 5).

Figur 26. Karta över kända naturvärden i alternativens närområde.

4.10.1.3 Alternativ B

Cirka 1,5 km söder om alternativ B återfinns Stäketskogens naturreservat (NR 3). Reservatet utgör
ett naturskogsområde med gammal barrblandskog som har fått utvecklas fritt. I området återfinns
även insektsarter och vedsvampar18. På grund av omfattande angrepp av granbarkborre i reservatet
finns för närvarande en avrådan från att vistas i området.
Alternativ B berör nyckelbiotoper (NyBi 4–6), sumpskogar (SU 1–2) samt tre områden med särskilt
värdefulla trädmiljöer (Träd 2-4).

17
18

Länsstyrelsen i Stockholms län, Sättra Gård, Sättra Gård | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se), Besökt 211209
Upplands-Bro kommun, Stäketskogens naturreservat, Besökt 220127, Stäketskogens naturreservat - Upplands-Bro
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4.10.2 Påverkan
Påverkan på naturmiljön från anläggandet av en ny kraftledning i skogsmark utgörs främst av att en
ny ledningsgata tas upp utmed ledningen, vilket leder till att naturtypen förändras lokalt till följd av
ökad ljusinstrålning och ändrade fuktighetsförhållanden. Ledningsgatan vidmakthålls genom
regelbunden röjning av vegetation. Dessutom avverkas kantträd, utanför den egentliga gatan, som är
så högväxande att de riskerar att falla på och skada ledningen. När skog avverkas för att ge plats åt
en luftledning förändras livsbetingelserna för djur och växter lokalt. Vissa tidigare etablerade arter
försvinner och nya arter tillkommer. I en i övrigt sluten skogsmark kan ledningsgatan verka som
reträttmöjlighet för ljuskrävande arter som har sin naturliga hemvist i ängs- och hagmarker eller skogsgläntor och bryn. Även störningståliga, hävdgynnade arter som tidigare var vanliga i odlingslandskapet kan finna en lämplig livsmiljö i ledningsgatan till följd av den återkommande röjningen.
Alternativ A utgår från möjligheten att anlägga ny 130 kV ledning inom och i anslutning till befintlig
ledningsgata. Alternativ B innebär anläggande av en ny ledningsgata. De båda alternativen skiljer sig
därmed med avseende på påverkan på naturmiljön i området. Alternativ A medför nyttjande av en
naturmiljö som redan är påverkad och anpassad efter de förhållanden som råder i en ledningsgata.
Det finns heller inget uppenbart avverkningsbehov knutet till förordat alternativ A.
Naturvärden som riskerar att påverkas utgörs framför allt av nyckelbiotoper och sumpskogar.
Alternativ B behöver anpassas med hänsyn till dessa naturvärden, Sökanden bedömer att det finns
goda förutsättningar för att kunna undvika de flesta av dessa områden. Alternativ B kommer att korsa
objekt NyBi 5. Objektet är lokaliserat väster om och i sluttningen mellan Mälaren och höjdens topp
och bedöms beröras i mindre omfattning av alternativet.

4.10.3 Hänsynsåtgärder
Verksamheten medför ett behov av riktade hänsynsåtgärder. Förslag på lämpliga åtgärder kopplat till
anläggande av ny samt rivning av befintlig luftledning kommer att redovisas närmare i kommande
MKB.
Stolpplaceringar omfattas ej i detta samråd utan hanteras i kommande detaljprojektering. Generellt
utgår Sökanden från att eftersträva en placering av stolpplatser utanför berörda våtmarksområden.
Inom ramen för anläggningsfasen planeras körvägar och uppställningsplatser för att undvika
påverkan på naturvärdesområden. Om körning inom naturvärdesområden behöver utföras ska körskador återställas till ursprungligt förhållande. Ingen körning får ske i korsande vattendrag, vid
passage över vattendrag ska tillfälliga eller permanenta broar nyttjas. Träd och buskar lämnas i den
mån det är möjligt i vattendragens strandzon.
För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida
reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan en
åtgärd som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid detta samråd föreslås lämpliga
hänsynsåtgärder för att undvika att skada uppstår.
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4.10.4 Konsekvenser
Sammantaget bedömer Sökanden att anläggande av alternativ A innebär små konsekvenser för
områdets naturmiljö. För anläggande av alternativ B bedöms verksamhetens konsekvenser som
måttliga.
Resultatet av kommande naturvärdesbedömning, alternativt naturvärdesinventering, kan komma att
förändra bedömningarna, vilket följs upp i kommande MKB.

4.10.5 Fåglar
4.10.5.1 Påverkan

Kraftledningar kan medföra risker för fåglar genom kollisioner men även genom överslag. Risken för
att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där ledningar korsar öppna
områden såsom öppna fält eller vattendrag. Överslag kan orsakas när fåglarna sätter sig på
ledningarna. För att ett överslag ska uppstå måste en fågel nå två faser samtidigt med sina vingar.
Detta gäller speciellt rovfåglar och ugglor. Vald stolptyp har en storlek och utformning som innebär
att risk för strömgenomföring för fåglar som sätter sig på stolparna är försumbar då faserna är
placerade långt ifrån varandra. En annan risk för ugglor, bland annat berguv, är oisolerade
transformatorer på vilka dessa fåglar gärna vilar. Sökt ledning kommer inte att vara utrustad med
sådana transformatorer. Därav bedöms risken vara låg för rovfåglar och berguv som eventuellt häckar
i omgivande landskap.
Risken för kollision gäller framför allt större fåglar med dålig manövreringsförmåga, till exempel
svanar. Dessutom innebär byggandet av elledningar att habitatet i området ändras vilket kan vara
negativt för vissa fågelarter. Vissa arter kan dock även gynnas av kraftledningar och i inventeringsområdet var det tydligt att exempelvis gulsparv hade revir i anslutning till ledningsgatan.
Fasavståndet mellan faslinorna på den nya 130 kV ledningen kommer att uppgå till cirka 4,5 meter,
vilket i praktiken innebär att det inte föreligger någon risk för strömgenomgång eftersom fåglar med
större vingspann än cirka 2,5 meter inte häckar i Sverige.
Till kommande MKB kommer en fågelinventering att utföras vilken kommer att ligga till grund för
bedömningen av verksamhetens påverkan på fågellivet. I MKB:n kommer även en närmare
bedömning göras om verksamheten är förenlig med artskyddsförordningen, vilket även omfattar
andra djur än fåglar.
4.10.5.2 Hänsynsåtgärder

Behov av eventuella hänsynsåtgärder kommer att redovisas i kommande MKB.
4.10.5.3 Konsekvenser

I kommande MKB kommer bedömningen av verksamhetens konsekvenser för fågellivet i området
att redovisas.
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Kulturmiljö
I detta avsnitt redovisas kända kulturvärden i form av riksintresseområden samt kulturhistoriska
lämningar såsom exempelvis fornlämningar.

4.11.1 Förutsättningar
4.11.1.1 Alternativ A

Antuna (RI KM 1) utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården som återfinns cirka 2 km öster
om alternativet, se Figur 27. Området utgörs av en herrgårdsmiljö som speglar 1800-talets storgodsbildningar i Stockholmsområdet19. Riksintressets värde är främst knutet till en herrgårdsbyggnad från
år 1881 tillsammans med anläggningens visuella koppling till den allé som finns längs infartsvägen
samt den torpliknande grindstugan.

Figur 27. Karta över kända kulturmiljövärden i alternativens närområde.

Norr om Munkholmen ligger riksintresseområde Runsa (RI KM 2). Även detta riksintresseområde
omfattar en herrgårdsmiljö från järnåldern med ett strategiskt viktigt läge vid vattenled till Uppsala.
Områdets uttryck bottnar i den farledsanknutna fornborgen tillsammans med omgivande stenvallar
och husgrundsterrasser. I området återfinns även gravfält, bland annat "kungshögen" och skeppssättningen, en stenkrets med den spetsovala formen av ett skepp.

19

Riksantikvarieämbetet, Riksintresseområden Stockholms län, Stockholm-AB_riksintressen.pdf (raa.se)
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4.11.1.2 Alternativ B

Cirka 1,5 km söder om alternativet återfinns Görväln som utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården (RI KM 3). Riksintresset omfattar ett herrgårdslandskap samt farleds- och kommunikationsmiljö som visar på Mälarens signifikans som farled mot Sigtuna och Uppsala samt som vattenväg till
Stockholm. Riksintressets uttryck grundar sig framför allt i områdets herrgårdsmiljö och den påverkan
som dessa har på landskapsbilden tillsammans med tillhörande åkermarker, alléer och äldre
vägsträckningar.

4.11.2 Kulturhistoriska lämningar
Kulturhistoriska lämningar såsom fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar har eftersökts inom 100 meter från alternativ A samt inom ledningsstråk för alternativ B.
Även lämningar som saknar antikvarisk bedömning har eftersökts. Dessa redovisas i Figur 27 ovan
samt i Bilaga 3.
4.11.2.1 Alternativ A

Totalt har 18 kända lämningar identifierats, varav tio utgör fornlämningar, två möjliga fornlämningar
samt sex övriga kulturhistoriska lämningar.
4.11.2.2 Alternativ B

Totalt har 26 kända lämningar identifierats i området, varav nio fornlämningar, två möjliga fornlämningar, 14 övriga kulturhistoriska lämningar samt en lämning som saknar klassning.

4.11.3 Påverkan
Anläggande av kraftledningar kan leda till direkt fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar genom
att maskinkörning sker över dem eller att upplag placeras på lämningar. Även vid framtida underhåll
eller eventuell reparation av ledningen kan fysisk påverkan på lämningarna uppstå.
Riksintressen för kulturmiljövården återfinns i båda alternativens närområde. Inget av alternativen
berör utpekade riksintressen direkt och ingen av alternativen bedöms innebära någon indirekt
påverkan på dessa.
Längs båda alternativen förekommer kända kulturhistoriska lämningar som, potentiellt sett, riskeras
att påverkas av verksamheten. Inom ramen för detta samråd ansvarar Länsstyrelsen för
bedömningen av verksamhetens påverkan på kulturhistoriska lämningar i området och behov av
eventuella ytterligare kulturhistoriska utredningar.

4.11.4 Hänsynsåtgärder
Skulle krav på ytterligare utredningar, av berört område, ställas kommer nödvändiga utredningar att
genomföras.
Vid detaljprojektering av ledningen kommer stolpplacering att, så långt möjligt, undvikas i anslutning
till kända lämningar. För att undvika fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar som är lokaliserade
i eller i anslutning till ny ledningsgata, kommer de lämningar som riskerar att påverkas märkas ut i fält
innan anläggningsarbeten påbörjas. Utgångspunkten är att ingen körning kommer att ske över eller i
direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Vid ett
eventuellt intrång i fornlämningar krävs tillstånd för ingrepp i fornlämningen. En ansökan om tillstånd
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till ingrepp i eller i anslutning till fornlämning ska då göras till Länsstyrelsen. Om tillstånd ges kan detta
komma att villkoras med arkeologiska åtgärder.
Om lämningar som kan antas vara fornlämningar skulle påträffas vid anläggande av ny ledning skall
den del av arbetet som berör lämningen omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen
enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.

4.11.5 Konsekvenser
Sammantaget bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områden med
kända kulturmiljövärden är att betrakta som små.

Friluftsliv
4.12.1 Förutsättningar
I detta avsnitt redovisas områden som bedömts betydelsefulla för det lokala friluftslivet inom 200
meter från de båda alternativen.
4.12.1.1 Alternativ A och B

Båda alternativen berör Mälaren med öar och strandområden (RI RÖR FRI 1) som utgör riksintresseområde avseende rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1–2 §§ miljöbalken, se Figur 28. Riksintresset omfattar
natur- och friluftslivsvärden kring Mälaren med öar och strandområden. Enligt miljöbalken skall
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i detta område.
Båda alternativen korsar vandringsleden Upplandsleden.
4.12.1.2 Alternativ A

Utöver ovan nämnda riksintresse och vandringsled bedöms alternativ A inte beröra några intressen
av betydelse för friluftslivet.
4.12.1.3 Alternativ B

Då alternativ B berör sammanhängande grönområden i närhet av bebyggelse är det troligt att dessa
områden används för lokal rekreation av boende i området.
Söder om Ängsjö återfinns Ängsjö motionsspår (Ängsjö motionsspår). Det finns fyra motionsspår i
området varav två omfattar elljusspår.20 Avsnitt av alternativ B berör hästsportsanläggning tillhörande
Stockholms Poloklubb (Poloklubb).
Alternativet passerar även strax norr om en Småbåtshamn.

20

Järfälla kommun, motionsspår, Motionsspår - Järfälla kommun (jarfalla.se)
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Figur 28. Karta över kända intressen för friluftslivet i alternativens närområde.

4.12.2 Påverkan
Verksamheten bedöms inte innebära någon påverkan på riksintresset.
Anläggnings- och rivningsarbeten kan komma att innebära tillfälliga störningar för nyttjandet av
vandringsleden samt motionsspåret. Avsnitt av vandringsleden kan tillfälligt behöva stängas av/dras
om.
En slutlig ledningssträckning enligt alternativ B behöver anpassas med hänsyn till pågående hästverksamhet.

4.12.3 Konsekvenser
Sammantaget bedömer Sökanden att anläggande av alternativ A innebär små konsekvenser med
avseende på friluftslivet. För anläggande av alternativ B bedöms konsekvenserna som måttliga.
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Landskapsbild
4.13.1 Förutsättningar
4.13.1.1 Alternativ A och B

Öster om Mälaren berör alternativen Järvakilen som är en av Stockholms läns tio så kallade gröna
kilar. Järvakilen omfattar ett sammanhängande grönområde mellan kommunikationsstråket med
norra stambanan/E4 och E18 samt de bostads- och industriområden som vuxit fram i anslutning till
detta område.21 Generellt har inte området exploaterats i någon större skala.
Järvakilen omfattar i sin tur separata delområden, där båda alternativen berör Harva-Ängsjö området.
Området präglas med skogslandskap med friluftskaraktär med inslag av hagmarker.
4.13.1.2 Alternativ A

Alternativ A berör ett förhållandevis flackt men omväxlande landskap. Landskapet präglas av
omgivande markanvändning från jordbruk, skogsbruk samt täktverksamhet.
4.13.1.3 Alternativ B

Till stora delar berör alternativ B flack skogsmark. Undantagen utgörs av passagen över Mälaren
samt de verksamhetsområden som återfinns i anslutning till de båda stationerna.

4.13.2 Påverkan
En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar samt tillhörande ledningsgata. Där luftledningen berör skogsmark exponeras ledningen generellt sett mindre för omgivningen än där den
går över öppen mark.
Alternativ A innebär en ledningssträckning som inte avviker nämnvärt från befintlig 70 kV lednings
sträckning. Alternativet berör få bostäder och innebär en ny ledning i eller i anslutning till befintlig
ledningssträckning i en liknande stolputformning som idag.
Alternativ B medför en ny ledningsgata i ett område som idag saknar befintliga luftledningar. Ny
ledningsgata berör i huvudsak skogsmark och skapar en ny riktning i landskapet genom anläggande
av stolpar och ny ledningsgata. Vid passage över inlopp till Mälaren finns ett behov av anläggande
av upp till 50 meter höga stolpar, vilket innebär att detta alternativ medför en påtaglig visuell påverkan
på området. Eftersom alternativet sträcker sig närmare samlad bebyggelse och E18 kommer detta
ledningsstråk att visuellt beröra betydligt fler betraktare än alternativ A.

4.13.3 Konsekvenser
För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på områdets
landskapsbild som små.
För alternativ B bedöms motsvarande konsekvens som stora.

21

Ekologigruppen, Järvakilen – En pilotstudie, 2010, 2010_jarvakilen_prioritering_av_regionala_varden_2010_05_04.pdf (rufs.se)

55
Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - nybyggnation av 130 kV kraftledning
Överby-Kungsängen

44 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen - KS 21/0533-6 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och Kungsängen : 2. Samrådsunderlag Överby-Kungsängen

Boendemiljö
4.14.1 Förutsättningar
4.14.1.1 Alternativ A

Bebyggelsen i alternativets närhet är förhållandevis gles. Mindre samlad bebyggelse förekommer vid
Vällsta, Söderby, Törndal, Roparudden och V Ryd.
Inom 100 meter från alternativet återfinns 19 byggnader för stadigvarande vistelse (såsom bostadshus).
4.14.1.2 Alternativ B

Samlad bebyggelse återfinns vid Kolartorp, Söderby, Lund, Uddnäs samt Brunna. Inom 100 meter
från alternativets stråk återfinns ett 70-tal byggnader för stadigvarande vistelse varav de flesta
återfinns i Brunnaområdet.

4.14.2 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Dessa fält uppkommer till exempel vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns
överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bland annat från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det
elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m).
Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet
avskärmas lätt av till exempel växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt
fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte
vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek
även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med
kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. Mot
bakgrund av detta är magnetfälten ofta högre i hus nära kraftledningar än vad som är normalt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält det vill säga det
varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för
växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet
påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält
svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bland annat allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för EMF,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha
någon betydande miljöeffekt.
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Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. Dock ska försiktighetsprincipen i miljöbalken följas. Därför har Sökanden som målsättning att:
·
·

Utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering
för magnetfält begränsas.
Begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor
respektive aktuella arbetsmiljöer (avser befintliga ledningar).

4.14.3 Påverkan
Alternativ i detta samråd har utformats utifrån en grov bedömning av magnetfältsexponeringen från
ny 130 kV ledning på byggnader för stadigvarande vistelse i närområdet.
I kommande MKB kommer magnetfältsberäkningar avseende ny 130 kV ledning att redovisas samt
en bedömning av verksamhetens påverkan på byggnader för stadigvarande vistelse. Till dessa
magnetfältsberäkningar kommer även den kumulativa påverkan från parallellgående ledningar att
omfattas.

4.14.4 Hänsynsåtgärder
Den slutliga ledningssträckningen kommer att anpassas i enlighet med försiktighetsprincipen vilket
följs upp närmare i kommande MKB.

4.14.5 Konsekvenser
För alternativ A bedömer Sökanden konsekvenserna av verksamhetens påverkan på boendemiljön
som små.
För alternativ B bedöms motsvarande konsekvenser som måttliga-stora.
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Samlad bedömning
Det aktuella projektet bidrar till samhällsnytta genom att Sökanden kan möta det ökande kapacitetsbehovet samtidigt som en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.
Sammanfattningen av verksamhetens bedömda konsekvenser sammanfattas i tabell 1 nedan.
Bedömningen har gjorts för respektive alternativ och miljöpåverkan har värderats enligt skalan
obetydliga-små-måttliga-stora konsekvenser.
Aspekt Planer omfattar en samlad bedömning av avsnitt 4.3-4.4.
Tabell 1. Sammanfattning av respektive alternativs bedömda konsekvenser.
Bedömd aspekt

Bedömning av verksamhetens konsekvens
Alternativ A

Alternativ B

Markanvändning

Små

Måttliga-Stora

Miljökvalitetsnormer

Små

Små

Vattenskyddsområde

Små

Små

Förorenad mark

Små

Små-Måttliga

Infrastruktur

Måttliga

Måttliga

Planer

Små-Måttlig

Måttliga-Stora

Naturmiljö*

Små

Måttliga

Kulturmiljö**

Små

Små

Friluftsliv

Små

Måttliga

Landskapsbild

Små

Stora

Boendemiljö

Små

Måttliga-Stora

*Resultatet av kommande naturvärdesbedömning/naturvärdesinventering, fågelinventering samt artskyddsbedömning kan komma att påverka denna bedömning.
**Resultat av eventuell kulturmiljöinventering kan komma att påverka denna bedömning.

Sökanden bedömer att en ledningssträckning i enlighet med förordat alternativ A inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Detta då ledningen lokaliseras i anslutning till befintlig ledningsgata där naturmiljön, kulturmiljön och landskapsbilden sedan tidigare är påverkad av befintlig
verksamhet.
Totalt sett bedömer Sökanden att anläggande av ny 130 kV ledning mellan Överby och Kungsängen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ifall det slutgiltiga sträckningsvalet avviker väsentligt
från befintlig 70 kV ledningssträckning i likhet med alternativ B. En sådan sträckning tillför en ny
ledningsgata i tidigare obruten terräng med vissa negativa effekter för framför allt pågående markanvändning och boendemiljö.
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5 FORTSATT ARBETE
Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden, samt bemötande
av dessa i en samrådsredogörelse. Eventuellt görs sträckningsjusteringar och/eller vidare utredningar
utifrån synpunkter som inkommit under samrådet. En ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan lämnas därefter in till länsstyrelsen som beslutar om utformningen samt omfattningen av
tillståndsprocessen.
Om ledningsåtgärderna inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer Sökanden att
upprätta en liten MKB.
Om ledningsåtgärderna bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer Sökanden att genomföra
en specifik miljöbedömning. I och med att detta undersökningssamråd även utformats som ett
avgränsningssamråd kommer arbetet med en fullskalig MKB att inledas.
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6 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB
Inför bedömningen av om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte redovisas nedan
det preliminära innehållet i kommande MKB:
·

Inledning
- Bakgrund och behov

·

Tillståndsprocessen
- Annan lagstiftning
- Genomförda samråd
- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

·

Alternativutredning
- Avfärdade alternativ
- Val av sträckningsalternativ

·

Utformning och teknisk beskrivning
- Teknisk utformning
- Sträckningsbeskrivning
- Byggnation
- Markbehov
- Drift och underhåll
- Rivning av befintlig ledning

·

Nuläge
- Strömförsörjning och redundans
- Markanvändning, bebyggelse, planer
- Resurshushållning
- Miljömål
- Miljökvalitetsnormer
- Naturmiljö/Skyddade arter
- Kulturmiljö
- Landskapsbild
- Friluftsliv
- Boende, hälsa och säkerhet
- Infrastruktur

·

Påverkan, hänsynsåtgärder och konsekvens

·

Samlad bedömning

·

Referenser
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Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Överby och
Kungsängen
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintlig 70 kV kraftledning, mellan
transformatorstationerna i Överby och Kungsängen, till 130 kV. Åtgärden kan genomföras genom
ombyggnation av befintlig 70 kV luftledning alternativt nybyggnation av en 130 kV luftledning.
Projektet berör Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Upplands-Bro kommuner i Stockholms län.
För dessa åtgärder genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken.
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet
av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att
möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV.
Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV luftledning mellan stationerna Överby och Kungsängen. Planerad
åtgärd innebär att 70 kV ledningen ska spänningshöjas till 130 kV.
För att planerade åtgärder ska kunna genomföras avser Vattenfall Eldistribution att ansöka om nytt tillstånd
för ledningen (nätkoncession för linje). Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd, inom vilket ni som berörd
part har möjlighet att yttra er kring lämpligt stråkval samt ge förslag på frågor som behöver belysas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning för projektet.
Samrådet omfattar två alternativa stråkförslag inom vilka ledningen kan lokaliseras. Alternativ A utgör förordat
huvudalternativ och innebär i huvudsak en ombyggnation av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i samma
sträckning som idag. Alternativ B innebär att 130 kV luftledningen byggs i en ny sträckning inom ett nytt
stråkförslag. Vid ett genomförande av Alternativ B kommer den befintliga 70 kV ledningen att rivas när den
nya 130 kV ledningen har tagits i drift.
I bilaga 1 till detta samrådsbrev återfinns samrådsunderlag för projektet. Samrådsunderlaget finns även
tillgängligt på följande webbadress:
www.vattenfalleldistribution.se/overby-kungsangen
I bilaga 2 återfinns sändlista över berörda myndigheter och organisationer.
Samråd
Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter,
organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.
Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med två samrådsmöten (öppet hus).
Välkommen till samrådsmöten (öppet hus) kl. 16-20:
Onsdag 16 mars: Kulturhuset Kungsängen, Stora scenen, Furuhällsplan 1, Kungsängen
Torsdag 17 mars: Ulvsättra bygdegård, Ulvsättravägen 6, Järfälla
Vid frågor gällande projektet, samt för beställning av samrådsmaterial, kontakta ansvariga konsulter Frida
Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist (072-450 50 46).
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-04-08 till:
Samrådsinbjudan Överby-Kungsängen
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overbykungsangen@sweco.se
Alternativt:

Med vänlig hälsning

Vattenfall Eldistribution AB
Tillstånd och Rättigheter

Bilaga.
1. Samrådsunderlag med tillhörande bilagor
2. Sändlista myndigheter och organisationer

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

Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 22/0198

Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Yttrande i samråd avseende ny 130 kV
luftledning mellan Bro och Kungsängen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det
till Vattenfall.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga
elförsörjningen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV
kraftledning mellan Bro och Kungsängen. Med anledning av detta bjuder
Vattenfall in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre
alternativa sträckningar där två går utmed E18 efter att ha förlagts i markkabel
mellan västra delen av Brunna och befintlig nätstation i östra delen av Brunna.
En alternativ dragning av denna del dras norr om Brunna och genom Lejondals
naturreservat. Från trafikplats Kockbacka föreslås två dragningar, på norra och
södra sidan av E18.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadsk ontorets förslag till yttrande på
undersök ningssamrådet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vattenfall förordar det alternativ som går luftvägen, norr om Brunna, vidare
genom Lejondals naturreservat och förbi trafikplats Kockbacka, längs E18 till
den nya nätstationen i Bro.
Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut
men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv
är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den
dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som
möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås
ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur
det perspektivet är stråk 1A att föredra.

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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Samhällsbyggnadskontoret

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars, 2022



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende
planerad ny kraftledning mellan Bro och Kungsängen, den 21 mars,
2022



Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende
kraftledningar Bro-Kungsängen 2 mars, 2022

Ärendet
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att
trygga elförsörjningen lokalt.
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av
tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. För att möta
kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall
Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kilovolt (kV) till 130 kV.
Spänningshöjningen åstadkoms dels genom ombyggnation av befintliga
anläggningar (ledningar och stationer) dels genom nybyggnation av
anläggningar inom regionnätet. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130
kV luftledning mellan Bro och Kungsängen. Denna ledning är den mellersta
delen av en dragning som i sin helhet går från Bålsta i Håbo till Överby i
Sollentuna.
Kommunen har tidigare yttrat sig över sträckorna Bålsta till Bro och
Kungsängen till Överby. Dessutom planerar Svenska kraftnät för
uppgraderingar av det nationella nätet i delvis samma sträcka.
Förutom att utgöra en viktig länk i kapacitetshöjningen av
Stockholmsregionens elnät så är den planerade 130 kV ledningen nödvändig
för att möta det ökade lokala behovet av elkraft i Bro och Kungsängen.
Vattenfall bjuder in till undersökningssamråd med anledning av den nya
ledningen mellan Bro och Kungsängen
Med anledning av den nya ledningen bjuder Vattenfall in till
undersökningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar berörda
myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av verksamheten.
Samrådet omfattar förslag till alternativa stråk inom vilka en
ledningssträckning är möjlig, utformning för planerad ny ledning, de
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
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Samhällsbyggnadskontoret
I samrådsförslaget presenteras tre alternativa sträckningar där olika
delsträckor kan kombineras på olika sätt
De punkter som den nya ledningen är tänkt att gå mellan är den befintliga
stationen i Brunna i Kungsängen och den nya nätstation som planeras vid
trafikplats Bro. I samrådsmaterialet presenterar Vattenfall tre alternativa
dragningar där alternativ tre endast sträcker sig från Brunna till området vid
trafikplats Kockbacka. De två övriga alternativen går längs E18. I Vattenfalls
samrådsunderlag förutsätts att en mindre sträcka markförläggs för dessa två
alternativ.

Studerade alternativa stråk samt Svenska kraftnäts alternativa stråk (markerade i rött).

Från området vid trafikplats Kockbacka är det bara två alternativ som
föreslås.
Konsek venser av förslaget

Vattenfall går i sitt samrådsförslag igenom de konsekvenser som förslaget
förväntas kunna medföra. Nedan följer en sammanfattning av dessa.
Samhällsnytta, mark användning och planer

Vattenfall redovisar i en tabell vilken påverkan de olika alternativa sträckorna
skulle få på befintliga och planerade detaljplaner. De skriver ”Berörda
detaljplaner, både gällande och de under pågående arbete, reglerar bland annat
bostäder, blandad bebyggelse samt industri och handel. Den planerade
ledningen bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner och är en
förutsättning för att klara den framtida elförsörjningen för bostäder och
verksamheter i Bro och Kungsängen.
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Samhällsbyggnadskontoret
Sammantaget bedöms den planerade ledningen ge positiva effekter på
samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en
förutsättning för planernas genomförande.”
Upplands-Bro Kommuns k ommentar

Den slutsats Vattenfall kommer fram till om att ledningen bedöms ha positiva
effekter på samhällsnytta, markanvändning och planer är alldeles för svepande
för att den kommunen ska kunna instämma. Samtliga sträckningar dras förbi
befintlig bostadsbebyggelse. Detta nämns knappt i samrådsunderlaget och det
utreds inte på en sådan detaljnivå att det går att sluta sig till att det inte får
någon negativ inverkan på denna bebyggelse. I inledningen av detta stycke
skriver också Vattenfall att: ” En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan
eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.” Alternativ 3
föreslås gå över Kungsängens golfklubb. Det framgår inte om ledningen kan gå
över området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta.
Totalförsvaret

Inom hela landet, utanför tätorter, ska objekt högre än 20 meter samrådas med
försvaret. Här finns också ett influensområde för Uppsala flygplats där höga
objekt ska samrådas. Det föreslagna Alternativ 3 ligger också intill
Riksintresset för försvaret och inom Försvarets påverkansområde. Enligt
Vattenfall är ”en första sammantagen bedömning att den planerade ledningen
bedöms ge en obetydlig effekt på totalförsvarets intressen.”
Naturmiljö

Vattenfall skriver: ”De alternativa luftledningsstråken är lokaliserade inom
eller i närheten av två naturreservat, ett skogligt biotopskyddsområde, ett
naturvårdsavtal, en nyckelbiotop, 11 objekt med naturvärde, område med
förbud mot markavvattning och ett vattenskyddsområde”.
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Naturmiljöintressen i de områden som föreslås för ledningsdragning

De redovisar sedan i en tabell vilka objekt som berörs av respektive alternativ.
Påverkan beskrivs på detta sätt: ”Påverkan på naturmiljön består främst i att en
ledningsgata kommer att dras fram. I skogsmark behöver träd fällas där den
nya ledningsgatan ska gå fram vilket medför en kraftigt ändrad biotop.
Ledningsgatan röjs och underhålls av nätägaren med jämna mellanrum.”
Vattenfall ”bedömer att den planerade ledningen ger måttligt negativa effekter
på naturmiljön.”
Upplands-Bro Kommuns k ommentar

Även i slutsatsen avseende påverkan på naturmiljöer går det inte att instämma i
Vattenfalls bedömning. Visserligen är de naturvärden som finns i området
redovisade men någon bedömning om vilken påverkan en ledningsdragning
skulle innebära saknas.
I inledningen av samrådsmaterialet beskriv hur tillståndsprocessen går till. Där
står: ”Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som
berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt
andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat
område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.” Med andra ord är
Vattenfall medvetna om att detta är något som behöver lösas innan det kan vara
aktuellt med en ledningsdragning. Både alternativ 1 och 3 går in i området för
Naturreservat, men det står inget om hur detta är tänkt att hanteras. Sannolikt
måste reservatet upphävas för att ledningen ska kunna dras i de föreslagna
lägena.
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Kulturmiljö

De alternativa ledningsstråken berör direkt eller är lokaliserade i närheten av
tre lokala intressen för kulturmiljö, 11 fornlämningar, fyra möjliga
fornlämningar, 12 övrig kulturhistorisk lämning och 15 lämningar med ingen
antikvarisk bedömning. Två objekt klassas som ej kulturhistorisk lämning.
Ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område av riksintresse
för kulturmiljö. Tre lokala intressen för kulturmiljö finns inom
utredningsområdet; Lejondal, Sandboda – Lerberga – Stigtomten och
Granhammar.

Upplands-Bro Kommuns k ommentar

Avseende kulturmiljön instämmer kommunen i att kulturmiljön kommer att
påverkas negativt. Omfattningen av denna påverkan är i detta skede svårt att
bilda sig en uppfattning om. Det är angeläget i det fortsatta arbetet att ta fram
tydliga illustrationer av de kommande ledningarna.
Landsk apsbild och friluftsliv

Inom utredningsområdet finns både skog och öppen mark, friluftsområden med
sjöar, bostäder och verksamhetsområden. E18 är en tydlig barriär i området. De
alternativa ledningsstråken går inte inom eller i närheten av något område som
omfattas av landskapsbildskydd. I friluftsområdet Lejondals naturreservat finns
det möjlighet att ta del av olika naturupplevelser. Hällkana friluftsgård ligger
vid Lejondalssjön. Vid friluftsgården finns det badplats med bryggor, grillplats
och ytor för bollspel och lek. Vintertid plogas en skridskoslinga på sjön och det
finns skidspår i motionsspåret. Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett
välbesökt område med skogar, friluftsbad och motionsspår. Det finns rikligt
med bär och svamp att plocka i skogarna. Vandringsleden Upplands-Broleden
går från Bro, via bland annat Hällkana friluftsområde, till Kungsängen.
Kungsängen Golf Club, belägen norr om Brunna verksamhetsområde, har
funnits sedan 1980-talet och erbjuder två 18-hålsbanor.
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Den visuella påverkan i skogslandskapet bedöms av Vattenfall bli lokal och
begränsad då ledningen kommer att döljas av träd. Ledningen blir mer
framträdande där den passerar över öppen mark och kan ge en mer negativ
påverkan på landskapsbilden jämfört med skogsmarken. Stråk 1A, 1B, 2A och
2B är förlagda längs med väg E18 som är ett befintligt infrastrukturstråk.
Landskapet inom dessa stråk är redan utsatt för en större förändring och
därmed mindre känslig för ytterligare ingrepp. Stråk 3 går genom
naturreservatet Lejondal, golfbanan och öppen mark. Detta stråk döljs delvis i
skogslandskapet, men blir mer framträdande i de öppna partierna. Stråk 1A,
1B, 2A och 2B bedöms medföra en mindre negativ påverkan på landskapsbild
och friluftsliv än stråk 3. Under anläggningsskedet kan störningar för
friluftslivet förekomma.
Vattenfalls sammantagna bedömning är att den planerade ledningen ger småmåttligt negativa effekter på landskapsbild och friluftsliv.
Upplands-Bro Kommuns k ommentar

Avseende påverkan på landskapsbilden riskerar den att få stor påverkan på det
visuella intrycket att de friluftsområden som berörs. Kommunen delar
bedömningen att det är positivt att försöka samförlägga de nya ledningarna
med E18 i så hög utsträckning som möjligt. Det behöver framgå hur
golfbanans verksamhet är tänkt att fortsätta.
Boendemiljö och elek tromagnetisk a fält

Vattenfall skriver: ”Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen
kommer magnetfältsberäkningar att göras för det förordade ledningsstråket när
ett sådant är beslutat. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka
kommer att infogas i kommande MKB. Eftersom ledningssträckningen inom
stråken kan anpassas så att avståndet till närmaste bostadshus överstiger 50 m
kommer boendemiljön inte att påverkas negativt av ledningen. Sammantaget
bedöms den planerade ledningen ge obetydliga effekter på boendemiljö och
elektromagnetiska fält.”
Upplands-Bro Kommuns k ommentar

Det är förstås positivt att frågan om elektromagnetiska fält studeras vidare i
fortsatt arbete men redan nu borde en redovisning av hur ledningarna ska dras
för att klara av att hålla sig 50 meter från befintliga bostadshus för att det ska
vara möjligt att göra en bedömning av hur denna påverkan blir.
Risk och säk erhet och hänsynsåtgärder

För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera
riskerna för allmänheten.
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Samhällsbyggnadskontoret
Utifrån samrådsunderlaget förordar kommunen att ledningen
markförläggs genom Brunna och sedan dras vid E18.
Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut
men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv
är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den
dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som
möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås
ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur
det perspektivet är stråk 1A att föredra.
Samhällsbyggnadskontoret har också ett pågående uppdrag att verka för en
vägkoppling mellan Brunna och trafikplats Kockbacka. Möjligheten att utvinna
synergieffekter mellan dessa har inte undersökts.
Vattenfall skriver att den planerade ledningen kommer ge positiva effekter på
samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en
förutsättning för planernas genomförande. Kommunen är också positivt inställd
till att förstärka elkapaciteten, både regionalt och lokalt men det måste ske med
stor försiktighet då denna etapp går i mycket känsliga områden och i tätorterna.
I ett fortsatt arbete räknar kommunen med att kunna påverka utformningen av
ledningssträckningen.

Barnperspektiv
Den planerade nya ledningen är ett led i att stärka kapaciteten i både det
regionala och lokala elnätet. Ett starkt elnät är en viktig förutsättning för att
klara av en omställning till en mer hållbar energikonsumtion och det därför en
viktig åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen. En kraftledning är en typ av
byggnadsverk som kan ha stor påverkan på landskapsbilden och kan innebära
negativa konsekvenser både under utbyggnads- och driftskedet. I det förslag
Vattenfall har sänt ut på samråd är förslaget inte väl beskrivet vilket
kommunen påpekar. I en åtgärd som får så stora konsekvenser för framtiden
måste större ansträngningar göras för att få fram det bästa möjliga perspektivet.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Projekt- och myndighetschef
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Samhällsbyggnadskontoret
Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på samråd avseende
planerad ny kraftledning mellan Bro och Kungsängen, den 21 mars,
2022
2. Vattenfall Eldistributions underlag för utredningssamråd avseende
kraftledningar Bro-Kungsängen 2 mars, 2022
Beslut sänds till
 samrad@rejlers.se
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Kommunstyrelsen
Datum

2022-03-21

Yttrand e i samråd avseen d e n y 130 kV
l u ftl ednin g mel l an Bro och Kun g sän gen
Vattenfall arbetar med att stärka elnätet i Stockholmsregionen och att trygga
elförsörjni ngen lokalt. Som ett led i detta arbete planeras en ny 130 kV
kraftledning mellan Bro och Kungsängen. Med anledning av detta bjuder
Vattenfall in till undersökningssamråd. I samrådsförslaget presenteras tre
alternativa sträckningar där två går utmed E18 efter att ha förlagts i markkabel
mellan västra delen av Brunna och befint lig nätstation i östra delen av Brunna.
En alternativ dragning av denna del dras norr om Brunna och genom Lejondals
naturreservat. Från trafikplats Kockbacka föreslås två dragningar, på norra och
södra sidan av E18.

Kommunstyrelsens yttrande
Vattenfall förordar det alternativ som går luftvägen, norr om Brunna, vidare
genom Lejondals naturreservat och förbi trafikplats Kockbacka, längs E18 till
den nya nätstationen i Bro.
Det finns många frågetecken i det samrådsunder lag som Vattenfall har sänt ut
men det är ändå tydligt att det alternat iv som är bäst ur kommunalt perspektiv
är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den
dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som
möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås
ledningar na med ett väldigt litet avstånd från befint lig bostadsbebyggelse. Ur
det perspektivet är stråk 1A att föredra.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2022-03-21

Studerade alternativa stråk samt Svenska kraftnäts alternativa stråk (markerade i rött).
Samhällsnytta, mark användning och planer

Den slutsats Vattenfall kommer fram till om att ledningen bedöms ha positiva
effekter på samhällsnytta, markanvändning och planer är alldeles för svepande
för att den kommunen ska kunna instämma. Samtliga sträckningar dras förbi
befintlig bostadsbebyggelse. Detta nämns knappt i samrådsunderlaget och det
utreds inte på en sådan detaljnivå att det går att sluta sig till att det inte får
någon negativ inverkan på denna bebyggelse. I inledningen av detta stycke
skriver också Vattenfall att: ” En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan
eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras.” Alternativ 3
föreslås gå över Kungsängens golfklubb. Det framgår inte om ledningen kan gå
över området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta.
Naturmiljö

Även i slutsatsen avseende påverkan på naturmiljöer går det inte att instämma i
Vattenfalls bedömning. Visserligen är de naturvärden som finns i området
redovisade men någon bedömning om vilken påverkan en ledningsdragning
skulle innebära saknas.
I inledningen av samrådsmaterialet beskriv hur tillståndsprocessen går till. Där
står: ”Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som
berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt
andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat
område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.” Med andra ord är
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Upplands-Bro kommun

Datum

2022-03-21

Vattenfall medvetna om att detta är något som behöver lösas innan det kan vara
aktuellt med en ledningsdragning. Både alternativ 1 och 3 går in i området för
Naturreservat, men det står inget om hur detta är tänkt att hanteras. Sannolikt
måste reservatet upphävas för att ledningen ska kunna dras i de föreslagna
lägena.
Kulturmiljö

Avseende kulturmiljön instämmer kommunen i att kulturmiljön kommer att
påverkas negativt. Omfattningen av denna påverkan är i detta skede svårt att
bilda sig en uppfattning om. Det är angeläget i det fortsatta arbetet att ta fram
tydliga illustrationer av de kommande ledningarna.
Landsk apsbild och friluftsliv

Avseende påverkan på landskapsbilden riskerar den att få stor påverkan på det
visuella intrycket att de friluftsområden som berörs. Kommunen delar
bedömningen att det är positivt att försöka samförlägga de nya ledningarna
med E18 i så hög utsträckning som möjligt. Det behöver framgå hur
golfbanans verksamhet är tänkt att fortsätta.
Boendemiljö och elek tromagnetisk a fält

Det är förstås positivt att frågan om elektromagnetiska fält studeras vidare i
fortsatt arbete men redan nu borde en redovisning av hur ledningarna ska dras
för att klara av att hålla sig 50 meter från befintliga bostadshus för att det ska
vara möjligt att göra en bedömning av hur denna påverkan blir.
Utifrån samrådsunderlaget förordar kommunen att ledningen
markförläggs genom Brunna och sedan dras vid E18.
Det finns många frågetecken i det samrådsunderlag som Vattenfall har sänt ut
men det är ändå tydligt att det alternativ som är bäst ur kommunalt perspektiv
är att gräva ner ledningen i de delar den går inom tätorten. Därefter kan den
dras nära E18 för att de visuella negativa konsekvenserna ska bli så små som
möjligt. I delen från trafikplats Kockbacka till nätstationen i Bro föreslås
ledningarna med ett väldigt litet avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Ur
det perspektivet är stråk 1A att föredra.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro (antagen 16 februari 2022) pekar ut en
strategisk koppling för ny väg mellan Bro och Brunna verksamhetsområde som
delvis följer sträckningen för alternativ A. Samhällsbyggnadskontoret har
också ett pågående uppdrag att verka för denna vägkoppling. Möjligheten att
utvinna synergieffekter mellan dessa har projekt har inte undersökts.
Utredningskorridoren tangerar Görvälnkilen som är utpekad som en grön kil i
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Området runt Lejondalssjön är i RUFS 2050 utpekad som grön värdekärna.
Upplands-Bro kommun saknar en beskrivning av hur förslaget förhåller sig till
RUFS 2050.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2022-03-21

Vattenfall skriver att den planerade ledningen kommer ge positiva effekter på
samhällsnytta, markanvändning och planer då en tryggad elförsörjning är en
förutsättning för planernas genomförande. Kommunen är också positivt inställd
till att förstärka elkapaciteten, både regionalt och lokalt men det måste ske med
stor försiktighet då denna etapp går i mycket känsliga områden och i tätorterna.
I ett fortsatt arbete räknar kommunen med att kunna påverka utformningen av
ledningssträckningen.

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun

4 (4)

45 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen - KS 22/0198-5 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen : Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Bro och Kungsängen

45 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen - KS 22/0198-5 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen : Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Bro och Kungsängen

45 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen - KS 22/0198-5 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen : Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Bro och Kungsängen

45 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen - KS 22/0198-5 Yttrande i samråd avseende ny 130 kV luftledning mellan Bro och Kungsängen : Samråd avseende ny 130 kV kraftledning mellan Bro och Kungsängen

samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby

1 (8)

TJÄNSTESKRIVELSE

Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 19/0506

Er beteckning

Svk 2019/68

Samhällsbyggnadsutskottet

Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se

Yttrande på samråd avseende ny
utredningskorridor mellan Markeby och Överby
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämna det till Svenska Kraftnät.
2. att paragrafen justeras omedelbart.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna
Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen
kommer att ersätta den befintliga 220 kV-förbindelsen som idag sträcker sig
mellan de båda stationerna. Förslaget var ute på samråd under våren 2020 och
på kompletterande samråd för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp
under hösten 2020. Upplands-Bro kommun har yttrat sig vid dessa tidigare
tillfällen.
Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen
genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ
utredningskorridor för delsträckan mellan Markeby i Upplands-Bro kommun
och Överby i Sollentuna kommun.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun lyfter i yttrandet synpunkter kopplade till bebyggelse
och boendemiljö, naturreservatet Lejondal, naturvärden, kulturmiljöer och
landskapsbild, planförhållanden samt önskemål om markförläggning.
Efter avslutat samråd kommer synpunkterna att sammanställas och en
sammanvägd bedömning göras för att uppdatera utbyggnadsförslaget. Detta
förslag kommer ligga till grund för den fortsatta tillståndsansökan.

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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Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 11 mars 2022



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 17 mars 2022



Svenska kraftnäts samrådsunderlag, februari 2022



Kommunstyrelsens yttrande, §126, den 28 oktober 2020



Svenska kraftnäts samrådsunderlag kompletterande samrådsunderlag
för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp, september 2020



Kommunstyrelsens yttrande, §69, den 27 maj 2020



Svenska kraftnäts samrådsunderlag planerad förbindelse och
ledningsåtgärder mellan Hamra och Överby, april 2020



Upplands-Bro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018



Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, antagen i juni
2017



Fördjupad översiktsplan för Bro tätort, FÖP Bro 2040, antagen i
februari 2022

Ärendet
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan stationerna
Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen
kommer att ersätta den befintliga 220 kV-förbindelsen som idag sträcker sig
mellan de båda stationerna. Ledningsprojektet är en av flera
förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät genomför för att möta det växande
behovet av el i Stockholmsregionen. Förbindelsen ska bidra till att öka
driftsäkerheten i elnätet och bidrar till en tryggare elförsörjning för stora delar
av Stockholm.
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar krävs enligt ellagen
ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en
specifik miljöbedömning genomföras, information lämnas och samordning ske,
enligt 6 kap. miljöbalken. Då en starkströmsledning med en spänningsnivå på
220 kV eller högre och med en längd över 15 kilometer ska antas medföra
betydande miljöpåverkan ska samråd ske med en bred krets.
Svenska kraftnät bjuder nu in till ett kompletterande samråd avseende ny
utredningskorridor mellan Markeby i Upplands-Bro kommun och Överby i
Sollentuna kommun. Synpunkter ska lämnas senast den 1 april 2022,
Upplands-Bro kommun har dock fått förlängd svarstid till och med den 15 april
2022.
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Efter avslutat samråd kommer synpunkterna att sammanställas och en
sammanvägd bedömning göras för att uppdatera utbyggnadsförslaget. Detta
förslag kommer ligga till grund för den fortsatta tillståndsansökan.
Bakgrund till det kompletterande samrådet
Ett första avgränsningssamråd för Hamra-Överby genomfördes under april till
juni 2020. Med anledning av att Försvarsmakten under samrådet hävdade
påtaglig skada på riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält utredde
Svenska kraftnät ett alternativt sträckningsförslag för delsträckan KolstaBjörkudden-Skråmstatorp. Ett kompletterande samråd för denna delsträcka
hölls under hösten 2020.
Vid det kompletterande samrådet framförde Försvarsmakten att de motsätter
sig att den planerade ledningen uppförs över deras riksintresse. Med anledning
av detta har Svenska kraftnät nu tagit fram en ny sträckning för delsträckan
Markeby-Överby station, som det kompletterade samrådet gäller.
Det kompletterande samrådets nya utredningskorridorer
Den valda utredningskorridoren som detta samråd avser löper från Markeby, i
befintliga ledningsgator, söderut fram till Norränge där den viker av söderut.
Söder om Näshagen i höjd med Lejondalssjön delar sig korridoren i två
alternativa sträckningar, alternativ A och B.
I alternativ A viker ledningen av söderut och följer Lejondalssjön västra sida
och rundar sjön parallellt med E18 för att strax innan Brunna samhälle vika av
österut genom Lejondals naturreservat.
I alternativ B passerar ledningen österut över Lejondalssjön och passerar på
östra sidan genom naturreservatet Lejondal.
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Båda alternativen korsar Kungsängens Golfklubbs golfbana. I höjd med
Brunna föreslås ledningen att grävas ned. Markförlagd ledning kommer att
anläggas österut genom Mälaren för att öster om Mälaren återigen bli luftburen
och ansluta till station Överby.

Konsekvenser av förslaget
Nedan följer en sammanfattning av Svenska kraftnäts bedömning av
utredningskorridorens konsekvenser för omgivningen.
Bebyggelse och boendemiljö – obetydliga k onsek venser

Områdena kring de planerade ledningssträckningarna bedöms ha måttlig
känslighet kopplat till boendemiljön. Bedömningen har gjorts utifrån att cirka
40 bostäder inom 125 meter från den planerade ledningen kan komma att
beröras och att landskapet är varierat med måttliga inslag av visuella
avskärningar.
Ledningen kommer att markförläggas på sträckan förbi Brunna och innebär
därmed att inga bostäder längs utredningskorridoren beräknas få
magnetfältsvärden som överstiger 0,4 mikrotesla. Vidare kommer ledningen att
placeras på ett sådant avstånd från bebyggelse att boendemiljön ej påtagligt
påverkas visuellt. Sammantaget bedöms påverkan som obetydligt och
alternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser på bebyggelse och
boendemiljö.
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Stads- och landsk apsbild – måttligt negativa k onsek venser

Längs den inledande sträckan, i höjd med Håtuna, kommer ledningen att
anläggas i befintlig ledningsgata. Landskapets känslighet bedöms här som
liten.
På resterande sträcka kommer ny ledningsgata att anläggas. Den första delen av
den nya ledningsgatan går igenom ett skogslandskap som bedöms ha ett litet
värde för landskapsbilden. Detta innebär en liten negativ påverkan på
landskapsbilden.
Områdena kring naturreservatet Lejondal bedöms ha högt värde och känslighet.
Då utredningskorridorerna planeras att korsa naturreservatet bedöms påverkan
på landskapsbilden som måttligt negativ.
Genom Brunna samhälle och Mälaren planeras ledningen markförläggas. Detta
innebär en liten negativ påverkan på stads- och landskapsbilden.
Sammantaget bedömer Svenska kraftnät risken för negativ påverkan som
måttlig då ledningen sträcker sig igenom områden med naturreservat och
utblickar som har friluftsmässig betydelse.
Naturmiljö – små-måttligt negativa k onsek venser

Båda alternativen passerar områden med registrerade naturvärden och
nyckelbiotoper vilka bedöms ha höga till mycket höga värden. Anpassningar
har gjorts efter naturvärdesinventering för att minska påverkan För sträckan
som passerar naturreservatet bedöms inte naturreservatets ekologiska samband
att försvagas. Därmed bedöms påverkan under driftskedet för naturmiljön som
liten, under förutsättningar att planerade anpassningar fullföljs och
försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas. Sammantaget
bedöms konsekvenserna på naturmiljön som små-måttliga.
Kulturmiljö - små negativa k onsek venser

Framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till identifierade forn- och
kulturhistoriska lämningar. Riksintresset för kulturmiljövården (Håtuna-HåboTibble) har hög känslighet. Då en del av ledningssträckan passerar inom
riksintresset medför det en liten negativ påverkan på kulturmiljön.
Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och under förutsättning
att försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas. Sammantaget
bedöms konsekvenserna på kulturmiljön som små.
Rek reation och friluftsliv – måttligt negativa k onsek venser

Utredningskorridoren passerar naturreservatet Lejondal, en golfbana samt
område av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Mälaren med öar och
strandområden). Områdena har höga värden för friluftslivet. Inom
naturreservatet och golfbanan kommer tillgängligheten att försämras.
Upplevelsevärdet kan komma att försämras påtagligt varför detta innebär en
måttligt negativ påverkan på friluftslivet.
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Ledningen som passerar Mälaren kommer att markförläggas vilket inte
påverkar tillgängligheten för det rörliga friluftslivet. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för rekreation och friluftsliv som måttliga.
Mark och vatten – obetydliga k onsek venser

Den påverkan på mark och vatten som projektet riskerar att medföra bedöms
som liten utifrån kända och identifierade föroreningar. Sammantaget bedöms
konsekvenserna som obetydliga.
Naturresurshushållning – små negativa k onsek venser

Risken för negativ påverkan på naturresurser bedöms bli liten, och
konsekvenserna för naturresurshushållning bedöms därför som små.
Infrastruk tur, mark användningsplanering och planförhållanden – obetydliga
k onsek venser

Aktuell utredningskorridor berör pågående detaljplaner för


Tång 2:5



Örnäs 1:9



Rankhus



Trumpetartorp

Utifrån känd information bedöms planerad ledningssträcka på merparten av
förekommande planområden inte motverka planernas syfte. Påverkan på
berörda vägar bedöms kunna undvikas genom anpassad stolpplacering. Den
sammantagna påverkan på infrastruktur och planförhållanden bedöms därför
som obetydliga.
Totalförsvaret – obetydliga k onsek venser

Då Försvarsmaktens område så långt det går kommer att undvikas bedöms
påverkan som liten, och de sammantagna konsekvenserna för totalförsvarets
militära del som obetydliga.
Klimatpåverk an – små negativa k onsek venser

Byggandet av ledningen bedöms ha en liten negativ påverkan på klimatet.
Samordning med närliggande planerade ledningar
Vattenfall Eldistribution AB planerar att etablera två 130 kV-ledningar på
sträckorna Bro-Kungsängen samt Kungsängen-Överby. Dessa kan komma att
beröra Svenska kraftnäts planerade ledning mellan Hamra och Överby. För att
säkerställa framkomlighet för både Svenska kraftnäts och Vattenfalls planerade
ledningar kan det bli aktuellt med sambyggnation.
Nedan redogörs för hur samordning och sambyggnation kan komma att ske,
utifrån Vattenfalls förslag till sträckning för ny 130 kV-ledning.
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Bro-Kungsängen

Inom östra delen av Stråk 1A avses 130 KV-ledningen i första hand byggas
parallellt med 400 KV-ledningen. Längs en delsträcka söder om Lejondalssjön
kan sambyggnation i gemensamma stolpar bli aktuellt. Inom huvuddelen av
stråk 3 avses 130 KV-ledningen byggas parallellt med 400 KV-ledningen fram
till den plats där 130 KV-ledningen viker av söderut mot Kungsängens station.
Kungsängen-Överby
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Inom den östra delen av stråket byggs 130 KV-ledningen, enligt stråkalternativ
B, så långt som möjligt parallellt med 400 KV-ledningen fram till den plats där
bostadsområdet Brunna har passerats. Östra om Brunna viker 130 KVledningen av mot sydost och Norra Stäksön.

Barnperspektiv
Den planerade åtgärden är ett led i att stärka kapaciteten i Stockholmsregionen.
En kapacitetsstark och driftsäker elförsörjning är till gagn för alla kommunens
medborgare, inklusive barn. En god elinfrastruktur är även en viktig
förutsättning för att klara omställningen till en mer hållbar energikonsumtion
och är därför en viktig åtgärd för att framtidssäkra infrastrukturen.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 17 mars 2022
2. Samrådsunderlag från Svenska kraftnät, februari 2022
Beslut sänds till


Svenska kraftnät: registrator@svk.se
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2022-03-17

KS 19/0506

Svk 2019/68

Svenska kraftnät
registrator@svk.se

Förslag till yttrand e i samråd avseen d e ny
u tredn in gskorridor mel lan Markeb y och Överb y
Kommunstyrelsens beslut §xx den xxx
Upplands-Bro kommun har tagit del av kompletterande samrådsunder lag för
planerad elförbindelse mellan Markeby och Överby (del av Hamra-Överby),
februari 2022.
Inledningsvis önskar Upplands-Bro kommun framhålla att det hade varit
önskvärt med en längre remisstid. Förslaget, oavsett vilken sträcka som väljs,
kommer medföra stora ingrepp i kommunen. Upplands-Bro kommun ser att en
längre remisst id hade bidragit till en bättre dialog med de markägare och
verksamheter som berörs av förslaget.
Upplands-Bro kommun har i flera tidigare yttranden till såväl Svenska kraftnät
som Vattenfall lyft vikten av att redogöra för beroenden och samordning
mellan de pågående projekten. Kommunen ser positivt på att detta nu lyfts i
Svenska kraftnäts samrådsunder lag och att möjligheter na till samordning och
sambyggnation lyfts. Upplands-Bro kommun ser att det finns stora fördelar
med att samförlägga ledningar, samt att lokaliser a ledningar i anslutning till
befintlig infrastruk t ur.
Beb yggelse och b oendemiljö

Svenska kraftnät beskriver att störningar under byggtiden främst består av
buller, luft föroreningar och begränsad framkomlighet. Upplands-Bro kommun
ser att det finns ett värde i att i så lång utsträckning som möjligt samordna
framtida exploateringsprojek t i samma geografiska område för att mildra de
störningar som projekten medför.
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För kännedom planeras fastigheten Viby 19:3 i Brunna utvecklas till en ny
stadsdel med bostäder, grundskola, förskola, centrumverksamhet och kontor.
Detaljplanen antogs i december 2021, men är nu överklagad. Den framtida
utbyggnaden i området kommer att ske etappvis och över en längre tid,
kommunen ser därför att det finns förutsättningar till viss samordning mellan
de båda projekten för att i så lång utsträckning som möjligt minska störningar
för boende i Brunna.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Svenska kraftnät bedömer konsekvenserna för bebyggelse och boendemiljö
som obetydliga. Upplands-Bro kommun håller inte med om att konsekvenserna
kan anses som obetydliga då det saknas resonemang om hur fastighetsägare
längs med den nya ledningsgatan kan komma att påverkas med exempelvis en
värdeminskning av fastigheten.
Vidare saknas bedömning av i vilken omfattning som bostäder utmed den
befintliga 220 kV-ledningar i Håbo-Tibble kan få förbättringar. Upplands-Bro
kommun har i tidigare yttranden framfört att detta behöver förtydligas men vi
ser inte att våra synpunkter har tillgodosetts.
Naturreservatet Lejondal

Det kommunala naturreservatet Lejondal bildades för att ”med hänsyn till
kulturlandskap och områdets växt- och djurvärld, säkra och iordningsställa ett
naturskönt område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv”.
Svenska kraftnät beskriver i samrådsunderlaget att upplevelsevärdet i
naturreservatet kan komma att försämras påtagligt, och att detta innebär en
måttlig negativ påverkan på friluftslivet. Vidare beskrivs områdena runt
naturreservatet bedöm ha ett högt värde och hög känslighet ur ett
landskapsbildsperspektiv. Den föreslagna åtgärdens påverkan på
landskapsbilden bedöms här som måttligt negativ. Upplands-Bro kommun
delar inte uppfattningen om att konsekvenserna för friluftsliv och
landskapsbilden bedöms som måttligt negativa.
Kommunen önskar även se ett förtydligande av hur en ledningsdragning i
naturreservatet ska hanteras. Sannolikt måste delar av reservatet upphävas. För
att upphäva ett naturreservat krävs synnerliga skäl. Alternativt måste en ny
skötselplan tas fram för att ledningen ska kunna dras enligt alternativ A.
Gällande skötselplan anger röjning av befintliga ledningsgator, det vill säga de
som fanns när naturreservatet bildades. Skötsel och röjning av nya
kraftledningsgator ingår därför inte i skötselplanen.
Naturvärden

De naturvärden som Svenska kraftnät studerat vid framtagandet av
sträckningsförslagen är naturreservat, ängs- och betesinventering, biotopskydd,
nyckelbiotop, sumpskog och skyddsvärda träd. Upplands-Bro kommun har
tagit fram en naturvärdesinventering enligt SIS-standard samt en redogörelse
för naturvårdsarter. Detta underlag visar att det finns flera naturvärdesobjekt
och naturvårdsarter som kommer att påverkas, framför allt i anslutning till
Lejondalssjön och naturreservatets östra gräns. Den föreslagna åtgärden har
inte prövats utifrån dessa värden, och konsekvenserna förblir därför outredda.
Upplands-Bro kommun håller därför inte med om att konsekvenserna för
naturmiljön anses vara små.
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Kulturmiljöer och landsk apsbild

Upplands-Bro kommun har i tidigare yttranden påtalat att konsekvenserna på
landskapsbilden behöver ges större uppmärksamhet. Riksintresset för
kulturmiljövården Håtuna-Håbo-Tibble berör till stor del landskapsbilden
vilket framgår av motiveringen till riksintresseanspråket. Upplands-Bro
kommun önskar återigen betona vikten av att konsekvenserna för riksintresset
Håtuna-Håbo-Tibble utvecklas utifrån riksintressets värde.
Vidare berör förslaget flera områden av lokalt intresse för kulturmiljö enligt
kommunens Översiktsplan, ÖP 2010. Den inledande sträckningen angränsar till
”Bebyggelse kring Håtuna kyrka” och ”Norränge”. Alternativ A korsar även
området ”Lejondal”. Upplands-Bro kommun anser att konsekvenserna för
dessa värdefulla kulturhistoriska miljöer samt landskapsbilden i dessa områden
måste beskrivas i underlaget.
Upplands-Bro kommun håller inte med om att risken för negativ påverkan på
landskapsbilden är måttlig eller att risken för negativ påverkan på
kulturmiljövården är små.
Planförhållanden

Angående konsekvenserna för planförhållandena ser kommunen positivt på att
Svenska kraftnät bjudit in till dialog med kommunen rörande de berörda
detaljplaneprocesserna.
Av samrådsunderlaget framgår att nya kraftledningar inte får strida mot
gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, men att mindre avvikelser kan
göras om planens eller bestämmelsernas syften inte motverkas. Upplands-Bro
kommun anser att detta bör förtydligas. Utredningskorridoren föreslås gå över
Kungsängens golfklubb, men det framgår inte om ledningen kan gå över
området på ett sätt som tillåter verksamheten att fortsätta.
Avsnitt 3.8 Infrastruktur, markanvändningsplanering och planförhållanden
behöver kompletteras med en beskrivning av markanvändningen enligt den
fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016. Den aktuella
utredningskorridoren berör områden som i FÖP 2016 pekas ut som
”utvecklingsområde eller utvecklingsstråk bebyggelse”, vilket knyter an mot
landsbygdskärnorna Tjusta by och Håbo-Tibble kyrkby. Av FÖP 2016 framgår
att ny bebyggelse på landsbygden i huvudsak ska kopplas till
landsbygdskärnorna samt att ny bebyggelse kan tillkomma i ett stråk vid
Killinge. Detta har lyfts i kommunens tidigare yttranden, men vi ser inte att
våra synpunkter har tillgodosetts.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro (antagen 16 februari 2022) pekar ut en
strategisk koppling för ny väg mellan Bro och Brunna verksamhetsområde som
delvis följer sträckningen för alternativ A. Samhällsbyggnadskontoret har
också ett pågående uppdrag att verka för denna vägkoppling. Upplands-Bro
kommun ser positivt på att samordna väg- och ledningsdragning vid en
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eventuell framtida vägdragning i området för att därigenom minska påverkan
på naturreservatet.
Utredningskorridoren tangerar Görvälnkilen som är utpekad som en grön kil i
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Området runt Lejondalssjön är i RUFS 2050 utpekad som grön värdekärna.
Upplands-Bro kommun saknar en beskrivning av hur förslaget förhåller sig till
RUFS 2050.
Jord- och sk ogsbruk

Vid dragning i jordbruks-och skogsbruksmark är det önskvärd att anpassa
stolpplacering i dialog med markägaren. Detta för att fånga upp aspekter som
kan vara av vikt för det fortsätta brukandet av marken och därigenom minimera
skadeverkningen. Dialogen bör inledas tidigt i processen.
Mark förläggning

Kommunen förespråkar förläggning av markkabel för samtliga sträckningar
nära befintliga bostäder, områden för ny bebyggelse enligt FÖP 2016,
kulturhistoriska miljöer samt i områden med känslig landskapsbild. Detta gäller
till exempel området Lejondal, som är av lokalt intresse för kulturmiljövården,
samt naturreservatet Lejondal.
Kommunens förordade alternativ

Under förutsättning att våra synpunkter enligt ovan tillgodoses förordar
kommunen en dragning enligt alternativ A, och då samlokaliserad med
Vattenfalls planerade 130 kV-ledning.
Om markkabel inte är möjlig förordar kommunen att ledningen ska placeras på
behörigt skyddsavstånd vid befintlig bebyggelse, områden för ny bebyggelse
enligt FÖP 2016, kulturhistoriska miljöer samt områden med känslig
landskapsbild. Kommunen önskar då även att Svenska kraftnät ser över
dragningen genom naturreservatet Lejondal, för att om möjligt ta fram ett
alternativ som inte skär igenom det värdefulla natur- och friluftsområdet utan i
stället rundar reservatet i utkanten.

Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun
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RAPPORT FEB 2022

UNDERLAG FÖR KOMPLETTERANDE SAMRÅD
AVSEENDE DELSTRÄCKAN MARKEBY TILL ÖVERBY
Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken av en kompletterande sträckning för planerad 400 kV-ledning mellanstation Hamra station i Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station
i Sollentuna kommun, Stockholms län avseende delsträckan Markeby till Överby
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220
kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för
el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Svenska kraftnät har 780 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare
flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av
transmissionsnätet runt om i landet. År 2020 var omsättningen 10,3 miljarder kronor.
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.

Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.
Omslagsfoto
Tomas Ärlemo

Org. Nr 202 100-4284
SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan
Hamra station i Enköpings kommun, Uppsala län och Överby
station i Sollentuna kommun, Stockholms län. Den planerade
ledningen ersätter den transmissionsnätsledning för 220 kV
som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som
Svenska kraftnät gör inom projektet Storstockholm Väst för
att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen.
Svenska kraftnät genomförde ett första avgränsningssamråd
för Hamra-Överby under april-juni 2020. Med anledning av
inkommet yttrande från Försvarsmakten, om negativ påverkan på deras riksintresse, utredde Svenska kraftnät en alternativ sträckning för delsträckan
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp. Ett kompletterande samråd avseende den alternativa sträckningen genomfördes
under september till november 2020. Vid det kompletterande samrådet framförde Försvarsmakten att de även motsätter sig att den planerade ledningen uppförs över
riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält. Med anledning av Försvarsmaktens yttrande om påtaglig skada på riksintresset har Svenska kraftnät under 2021 studerat
ytterligare två alternativa sträckningsförslag inklusive utredningskorridor, varav ett alternativ har avfärdats på grund av
avsaknad av framkomlighet (se vidare i avsnitt  5.4).
Den valda utredningskorridoren som detta samråd avser
löper från Markeby, i befintliga ledningsgator, söderut fram

till Norränge där den viker av söderut. Söder om samhället
Näshagen i höjd med Lejondalssjön delar sig korridoren i två
alternativa sträckningar, alternativ A och B. I alternativ A
viker ledningen av söderut och följer Lejondalssjöns västra
sida och rundar sjön parallellt med E18 för att strax innan
Brunna samhälle vika av österut. I alternativ B passerar ledningen österut över Lejondalssjön och passerar på östra
sidan av sjön genom naturreservatet Lejondal. Båda alternativen och utredningskorridoren fortsätter sedan österut och
korsar Kungängens Golfklubb. I höjd med Brunna samhälle
föreslås ledningen grävas ned. Markförlagd ledning kommer
sedan att anläggas österut genom sjön Mälaren för att öster
om Mälaren återigen blir luftburen och ansluta till station
Överby.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd
enligt 6 kap 28–46 §§ miljöbalken inför koncessionsansökan.
Samrådsunderlaget beskriver en utredningskorridor med två
alternativa utbyggnadsförslag för sträckan Markeby – Överby
med nya elförbindelsen som både luftburen och markförlagd
ledning. Samrådsunderlaget redogör även för de miljö- och
samhällsintressen som berörs av projektet och hur människors boendemiljö bedöms kunna påverkas.
Under avgränsningssamrådet ges i detta fall berörd länsstyrelse, berörda kommuner, berörda fastighetsägare samt
övriga sakägare möjlighet att yttra sig
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1. INLEDNING
1.1

Svenska kraftnäts uppdrag

Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Svenska kraftnäts uppdrag, se Figur 1, kan sammanfattas i följande fyra punkter:
>
>
>
>

Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av
el på stamnätet.
Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad
för el..
Verka för en robust elförsörjning.

Figur 1 Illustration av elens väg och elhandelns aktörer

1.1.1

Transmissionsnätet

Grundstommen i det nordiska elsystemet är de enskilda
ländernas växelströmsnät. Växelström är en förutsättning för att elnäten i de olika länderna ska kunna hållas
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sammankopplade synkront, vilket möjliggör en gemensam nordisk balans- och reservhållning som är en förutsättning för en gemensam elmarknad.
Sveriges och EU:s klimat- och energipolitiska mål ställer
krav på omfattande förstärkningar av det svenska transmissionsnätet för att ny småskalig energiproduktion ska
kunna anslutas. Stora mängder förnybar elproduktion tillkommer både på land och till havs. Växelströmsnäten
måste göras starkare både för att medge anslutning och
överföring av de stora nya produktionsvolymerna och för
att klara anslutning av likströmsförbindelser med hög
kapacitet inom växelströmsnäten och till grannländerna.
Det svenska transmissionsnätet med utlandsförbindelser
och transmissionsnätet i de nordiska grannländerna och
Baltikum visas i Figur 2.
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Figur 2 Transmissionsnätet för el i de nordiska grannländerna och Baltikum.

1.2

Behovet av planerad ledning

Stockholm växer och därmed ökar behovet av el. Sedan
2008 genomför Svenska kraftnät, i samarbete med Vattenfall Eldistribution och Ellevio flera förstärkningar av

räcklig kapacitet för att trygga elförsörjningen i Stockholmsregionen med hänsyn till de ökande behoven. I
februari 2016 togs därmed beslut om ytterligare för-

både regionnätet (70-220 kV) och transmissionsnätet

stärkningar i de västra delarna av transmissionsnätet i

(220-400 kV) inom projektet Stockholms Ström. Behovet av el i Stockholmsregionen har under de senaste åren
kraftigt ökat. Det beror dels på befolkningstillväxt, men
även på avveckling av lokal elproduktion samtidigt som

Stockholm, projektet Storstockholm Väst, där bland
annat den planerade 400 kV elförbindelsen mellan
Hamra - Överby ingår. Projektet är nödvändigt för att
kunna tillåta utökade uttagsabonnemang hos regionnäts-

det finns ett intresse att etablera stora förburkningscentra, till exempel serverhallar. Utöver detta tillkommer

bolagen samt att möjliggöra en fortsatt expansiv utveckling av Stockholmsregionen i framtiden.

utbyggnad av tunnelbanan, elektrifiering av både transporter och industriella processer som ytterligare kan
komma att öka behovet av el.

I projektet Storstockholm Väst ingår även att det befintliga ledningsstråket Odensala–Överby–Beckomberga–
Bredäng–Kolbotten spänningshöjs från 220 kV till 400

Viktig information för Svenska kraftnäts nätplanering är
det prognostiserade elbehov som exempelvis kommuner

kV. Ett nytt ställverk kommer även att byggas i anslutning till det befintliga vid station Överby, där de plane-

och regionnätsbolag ser framför sig. Omfattande analyser utförda under 2013-2014 visar att de planerade
investeringarna i projekt Stockholms Ström inte ger till-

rade 400 kV-ledningarna kommer att anslutas. Se i Figur
3 och Figur 4 över Stockholms nuvarande samt planerade
elnät.
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Figur 3 Schematisk bild över Stockholms nuvarande elnät.

Figur 4 Schematisk bild över Stockholms planerade framtida elnät. Program Storstockholm Väst
innebär att flera 220 kV-ledningar behöver bytas ut till 400 kV-ledningar.

1.3 Syftet med kompletterande
samråd

för ett kompletterande samråd för denna delsträcka

För att undvika påtaglig skada på Försvarsmaktens riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält har Svenska

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samråd
med ytterligare ett sträckningsförslag och beskriva

kraftnät utifrån framkomlighet, tekniskt byggbarhet samt
miljöpåverkan utrett alternativa sträckningar för passage

denna delsträcka mellan Markeby – Överby samt samråda med direkt berörda avseende detta förslag. Under

förbi Kungsängens övnings- och skjutfält. Delar av den
kompletterande delsträckan ligger utanför tidigare samrådd utredningskorridor. Svenska kraftnät genomför där-

samrådet ges berörd länsstyrelse, berörda kommuner
och fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att
yttra sig.

mellan Markeby och Överby station.
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Samrådet innefattar verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser
samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning. Se Figur 5 som visar tillståndsprocess för
ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (EI).

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att redogöra för inkomna yttranden och bemöta dessa samlat i
den tidigare publicerade samrådsredogörelsen. Därefter
görs en sammanvägd bedömning av det som inkommit
under tidigare samråd och det kompletterande samrådet,
för att i nästa steg uppdatera utbyggnadsförslaget, om så
är nödvändigt.

Figur 5 Svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (EI). Den
gröna rutan visar var i processen vi är nu.

1.3.1

Myndighetsdialog

Som en del i Svenska kraftnäts tidiga process för lokaliseringsutredning har dialoger och möten genomförts
med berörda kommuner, länsstyrelser och andra aktörer
(bland annat ICA). Inom ramen för dessa dialoger har
flera identifierade potentiella utredningskorridorer
beskrivits och utarbetats.

1.3.2 Undersökningssamråd och betydande
miljöpåverkan
Enligt 6 kapitlet 23 § MB ska verksamhetsutövaren, i
detta fall Svenska kraftnät, undersöka om verksamheten
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna
undersökning görs genom ett så kallat undersöknings-
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samråd och beslut tas sedan av länsstyrelsen. Vissa
typer av verksamheter antas dock alltid medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett undersökningssamråd inte behöver genomföras.
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anger att ”en
anläggning för starkströmsluftledning med en spänning
på minst 220 kV och en längd av minst 15 kilometer” ska
antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket är fallet
för den planerade kraftledningen mellan transmissionsnätsstation Hamra och Överby. Ett undersökningssamråd har därmed inte genomförts för projektet. Vid
betydande miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer
omfattande samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.
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1.4

Avgränsningar

Samrådsunderlaget har avgränsats till de geografiska
områden som den nya utredningskorridoren kan komma
att påverka. En utredningskorridor är ett bredare område
inom vilken en ledningssträckning kan etableras. Aktuell
utredningskorridor är cirka 20-25 kilometer lång och
sträcker sig från området Markeby via Brunna till anslutning vid tidigare presenterat utbyggnadsförslag vid
Överby och omfattar två sträckningsalternativ (A och B)
vid Lejondalssjön. Utredningskorridoren är cirka 200
meter bred och berör Upplands-Bro kommun, Järfälla
kommun och Sollentuna kommun, därtill berör även en
kort sträcka Upplands Väsbys kommun i Stockholms län.
Inom utredningskorridoren presenteras ett sträckningsförslag längs större delen av utredningskorridoren, med
undantag av sträckan vid Lejondalssjön, där två alternativa sträckningsförslag redovisas. Det bör dock noteras
att andra sträckningar inom korridoren kan vara möjliga.
I detta samrådsunderlag beskrivs hela utbyggnadsförslaget mellan Hamra och Överby endast kortfattat. Utförligare information om utformning och omfattning finns att
läsa i samrådsunderlaget från april 2020.
Underlaget har i sak avgränsats till att behandla de betydande miljöeffekter som ledningen kan väntas medföra
samt behandlar de miljöaspekter som utredningskorridoren i första hand förväntas påverka. I övrigt hänvisas till
tidigare samrådsunderlag som publicerades i april 2020.

1.5

Metod

Vid planering av en ny kraftledning tas stor hänsyn till att
boendemiljöer ska påverkas så lite som möjligt. Hänsyn
tas även till övriga aspekter (se avsnitt 3), planförhållanden och verksamheter.
Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har följt följande steg:
>
>
>
>

Genomgång av befintligt underlagsmaterial (bland
annat framkomlighetsstudie).
GIS-underlag från bland annat länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.
Utvärdering och jämförelse med tidigare presenterat
utbyggnadsförslag.
Workshop: möjliga alternativ, kompletterande utred-

>

ningskorridorer i samverkan mellan MKB-konsult, projektör och delprojektledare Tillstånd.
Översiktlig bedömning enligt Svenska kraftnäts bedömningsmetodik av den betydande miljöpåverkan samt de
miljökonsekvenser som den planerade ledningen kan
antas medföra.

1.6

Tillstånd och markåtkomst

När en ny kraftledning ska byggas behöver nätägaren, i
detta fall Svenska kraftnät, ansöka om tillstånd (koncession) hos Energimarknadsinspektionen (EI). Vid prövning
av en koncessionsansökan ska miljöbalkens lagstiftning
avseende samråd tillämpas. Samrådsprocessen följer
lagstiftningen i miljöbalken som reglerar den specifika
miljöbedömningen, hur processen med att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad en
MKB ska innehålla. En mycket viktig del av den specifika
miljöbedömningen är samrådet, där alla intressenter får
möjlighet att yttra sig om den planerade elförbindelsen
samt övriga ledningsåtgärder som planeras i samband
med etableringen.
Utöver den koncession som ansöks hos EI kommer
Svenska kraftnät att ansöka om övriga erforderliga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens
bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning. Dessa
beskrivs mer ingående i samrådsunderlaget från april
2020. Utöver detta behövs även tillkomst till mark, vilket
görs genom medgivande om förundersökning och dels
genom ledningsrätt. I de fall det blir aktuellt med erbjudande om förvärv av fastighet, vilket kan vara aktuellt om
fastigheten omfattas av förhöjda magnetfältsvärden,
informeras fastighetsägaren särskilt om detta.
Då en del av sträckan kommer att förläggas med sjökabel i Mälaren kommer även tillståndsansökan om vattenverksamhet att sökas enligt 11 kap. miljöbalken. Denna
process pågår parallellt med aktuell samrådsprocess.

1.7

Tidplan

Tidsplanen är uppskattad och kan komma att ändras och
detaljredovisas först i ett senare skede. I dagsläget planerar Svenska kraftnät att lämna in tillståndsansökan till
EI i kvartal 3 år 2022. Byggstart sker när nödvändiga tillstånd erhållits och är i dagsläget beräknad till tidigast år
2026.
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2. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING,
UTFORMNING OCH OMFATTNING
2.1 Ledningens föreslagna
lokalisering
Det nya sträckningsförslaget går från Markeby till
Överby station. Kommunerna som berörs av sträckningsförslaget är Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna
kommun, Stockholms län. Två alternativa sträckningar,
alternativ A och B, har tagit fram som skiljer sig åt vid
Lejondalssjön. Se översiktlig karta i Figur 6 med hela
sträckningen mellan Hamra-Överby utmarkerad samt i
Figur 7 med utredningskorridoren och föreslagna alternativ A och B längs sträckan. Förstorad översiktskarta kan
ses i Bilaga 1.

Här sammanstrålar alternativ A och B och övergår i en
gemensam sträckning på resterande sträcka fram till
Överby station. Alternativ B följer samma sträcka som
alternativ A fram till söder om samhället Näshagen,
ungefär i mitten på sjön Lejondalssjön, där den viker av
österut och passerar över sjön för att öster om sjön löpa
österut och därefter i höjd med Brunna samhälle bli
markförlagd och sammanstråla med alternativ A.

Alternativ A föreslås följa befintliga 220 kV-ledningsgator fram till Norränge, för att där vika söderut, passera
öster om Björkudden och vidare ner mot Myggdansen
och Näshagen, därefter runda sjön parallellt med E18 för
att strax innan Brunna samhälle vika av norrut och pas-

Markförlagd ledning föreslås sedan att anläggas österut
genom sjön Mälaren för att öster om Mälaren återigen
blir luftburen och ansluta till station Överby. Hela delsträckan i alternativ A är cirka 25 kilometer lång och
löper genom ett skogslandskap med inslag av jordbrukslandskap. I alternativ B är den totala delsträckan cirka 20
kilometer lång och löper även här igenom ett skogslandskap med inslag av jordbrukslandskap men passerar
även över sjön Lejondalssjön. Elförbindelsen ersätter den
befintliga ledningen för 220 kV som idag går mellan

sera Kungsängens Golfklubb. I höjd med Brunna sam-

Hamra och Överby

hälle föreslås ledningen grävas ned och bli markförlagd.

.
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Figur 6 Översiktlig karta med hela föreslagen sträcka mellan Hamra-Överby och aktuell utredningskorridor
markerad med lila.

Figur 7 Karta över kompletterande utredningskorridor markerat med lila.
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2.1.1

Närliggande planerade ledningar

sträcka, där 130 kV-ledningen byggs parallellt med 400

På en del av sträckan planerar Vattenfall Eldistribution
AB att etablera två 130 kV-ledningar, Bro-Kungsängen
samt Kungsängen Överby, som kan komma att beröra

kV-ledningen, Vattenfall Eldistributions huvudalternativ.
Kungsängen-Överby, Upplands-Bro kommun: Inom den
östra delen av stråket byggs 130 kV-ledningen, enligt
stråkalternativ B, så långt som möjligt parallellt med 400
kV-ledningen fram till den plats där bostadsområdet

Svenska kraftnäts planerade ledning mellan HamraÖverby.

Brunna har passerats. Öster om Brunna viker 130 kV-ledningen av mot sydost någonstans inom 130 kV ledningens ca en km breda stråk där det ansluter till 400 kV

För att säkerställa framkomlighet för både Svenska kraftnäts och Vattenfalls planerade ledningar kan det bli aktuellt att sambygga luftledningarna söder om Lejondalssjön
(se stråk 1A, Figur 8). På andra delsträckor (inom stråk 3,
Figur 8 och Järfälla kommun, Figur 9) planeras parallell-

ledningens stråk.
Kungsängen-Överby, Järfälla kommun: 130 kV-ledning-

byggnation av ledningarna.

ens stråk ansluter till 400 kV-ledningens stråk öster om
Uddnäs. Därifrån avses 130 kV-ledningen, enligt stråkalternativ B, byggas parallellt med 400 kV-ledningen resterande sträcka till station Överby.

Här nedan lämnas en beskrivning av Vattenfalls stråkalternativ, eller delar av stråkalternativ för Vattenfalls ledning Bro-Kungsängen (se Figur 8) samt för Vattenfalls
ledning Kungsängen-Överby (se Figur 9) , som berör
400 kV-ledningen Hamra-Överby.

För sträckan Kungsängen-Överby utgör 130 kV-ledningens stråkalternativ B, som delvis följer 400 kV-ledningen,
inte Vattenfall Eldistributions huvudalternativ.

Bro-Kungsängen: Inom östra delen av stråk 1A avses 130
kV-ledningen i första hand byggas parallellt med 400
kV-ledningen. Längs en delsträcka rakt söder om Lejondalssjön kan sambyggnation i gemensamma stolpar bli
aktuellt. Inom huvuddelen av stråk 3 avses 130 kV-ledningen byggas parallellt med 400 kV- ledningen fram till
den plats där stråket viker av rakt söderut öster om
Sandboda. För ledningen Bro-Kungsängen utgör den del-

Det är inte fastställt på vilken sida av 400 kV-ledningen
som 130 kV-ledningen kan komma att byggas, inom de
stråk där parallellbyggnation föreslås. Det kan även bli
aktuellt för 130 kV-ledningen att byta sida om 400 kV
ledningen för att minimera påverkan på berörda eller
närliggande miljö- och markanvändningsintressen.

Arbetsmaterial
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Figur 8 Vattenfalls planerade stråk för 130 kV-ledningen i området kring Lejondalssjön och Brunna.
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Figur 9 Vattenfalls stråkalternativ B för 130 kV-ledningen Kungsängen-Överby. Inom de gröna stråken
byggs ledningen parallellt med Hamra-Överby.

2.2 Ledningens utformning och
omfattning
2.2.1

Stolpar och ledningar

Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i stål. I skogsmark används stagade portalstolpar
eftersom dessa medför mindre markintrång än de bredare ostagade portalstolparna. De ostagade portalstolparna används i jordbruksmark, se Figur 10. I punkter där
luftledningen byter riktning används så kallade vinkelstolpar, se Figur 10. Svenska kraftnät använder sig emellanåt
av enbenta stålstolpar med fyra fotkonstruktioner (s.k.
julgransstolpar).

300-350 meter. Vid till exempel sambyggnad med andra
ledningar och passager över vattenområden kan andra
typer av stolpar så som korsningstorn komma att användas. Dessa kan bli upp till cirka 60 meter höga beroende
på topografin vid passagen. Exakt vilken stolptyp och
höjder på stolparna som kommer att användas fastställs
först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slutförda.
Luftledningar har tre faser. Nya luftledningar utförs vanli-

Höjden på stolpar varierar beroende på terräng, spann-

gen som triplexledare, vilket innebär att varje fas består
av tre ledare. Jordningen av stolparna sker genom att en
jordlina grävs ned längs med hela ledningens längd. I

längd (det vill säga avståndet mellan stolparna), närhet
till bebyggelse och andra faktorer. Normalhöjden för de

undantagsfall, om markförhållandena inte medger längsgående jordlina, sker punktjordning vid stolpen. I toppen

stolpar som normalt används för denna typ av ledning är
ca 35 meter och avståndet mellan stolparna är normalt

av stolparna finns vanligen två topplinor som fungerar
som åskledare.
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Figur 10 Exempel på portalstolpar. Stagad A-stolpe (till vänster) och ostagad B-stolpe (till höger).

Figur 11 Exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe och till höger traditionell vinkelstolpe.

Figur 12 Illustration av julgransstolpe i stål bredvid en portalstolpe till höger.
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2.2.2

Fundament

Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fundament: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se Figur 13. Val av fundamentstyp beror på de
geotekniska och hydrologiska förutsättningarna vid respektive stolpplats. Varje stolpe och varje stag uppförs
med separata fundament. Hur stor yta som påverkas vid
anläggning av ett fundament varierar med vilken stolptyp

gaste fundamentstypen är så kallade jordfundament.
Jordfundament till stagade stolpar består oftast av prefabricerade betongfundament medan det till alla övriga
stolpar används platsgjutna betongfundament. Se principskiss i Figur 14. Platsgjutna jordfundament består
normalt av en gjuten bottenplatta av betong med en eller
flera plintar. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller stolparna på plats. Pålfundament används

som används. Vid anläggning av ett fundament för portalstolpar behövs normalt cirka 15 x 15 meter stora
schakt kring varje stolpben. Vid anläggning av ett funda-

främst i jordar med dålig bärighet och bergfundament
används när avståndet till berg inte är längre än cirka två
meter från fundamentets övre yta.

ment till en sambyggd julgran behövs normalt ett mellan
cirka 15 x 15 meter till 35 x 35 meter stort schakt beroende på avståndet mellan stolpens basbredd. För ett pål-

Exakt vilka typer av fundament som kommer att användas fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resul-

fundament till en kompaktstolpe är det cirka 20 x 20
meter som normalt påverkas vid anläggandet. Den vanli-

tat av geotekniska undersökningar och
detaljprojekteringen är slutförda.

Figur 13 Foto på olika fundamentstyper. Bild till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers. Bild
till höger ett bergfundament

Figur 14 Principskisser fundament.
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2.2.3

Parallellgång och sambyggnad

Parallella luftledningar utgörs av två eller flera luftledningar som byggs så nära varandra att de systemsäkerhetsmässigt kan påverka varandra. Parallellbyggnad av
flera transmissionsnätsledningar ska i största möjliga
mån undvikas för att inte äventyra driftsäkerheten.
Beroende på förutsättningarna för en planerad luftledning kan undantag dock göras. I sådana fall ska en särskild studie genomföras och ligga till grund för beslut om
parallellbyggnad.
För projekt Hamra-Överby har en sådan analys genomförts och studien indikerar att parallellgång av den nya
400 kV-ledningen kan komma att byggas med parallellgång längs sträckor där den följer befintliga ledningar för
att minimera påverkan för bebyggelsen.
Inom den aktuella utredningskorridoren för det här samrådet, är avsikten att den planerade ledningen placeras
parallellt med befintlig 130 kV-ledning och 70 kV-ledning
på sträckan Markeby-Norränge.
För delsträckor genom Kungsängen och inom Järfälla
kommun kan det också bli aktuellt med parallellgång
med regionnätsledningar som planeras av Vattenfall (se
avsnitt 2.1.1).
När en och samma stolpe används för två eller flera luftledningar kallas utförandet för sambyggnad. Av natio-

nella driftsäkerhetsskäl får transmissionsnät inte
sambyggas om det inte föreligger synnerliga skäl. Sambyggnad innebär att en svaghet byggs in i elsystemet. En
enstaka händelse, som t.ex. ett stolphaveri, medför i så
fall bortfall av båda ledningarna. En transmissionsnätsledning kan sambyggas med en regionnätsledning om
konsekvensen av ett samtidigt bortfall endast medför
lokala eller regionala konsekvenser.
I detta projekt kan sambyggnad med Vattenfalls planerade ledningar i gemensamma stolpar (julgran) längs en
delsträcka rakt söder om Lejondalssjön bli aktuellt. Syftet
med att använda julgransstolpar för sambyggnad är för
att minska markintrång då parallella stolpar inte får plats
mellan Lejondalssjön och E18. Sambyggda julgranar
medför däremot större påverkan på landskapsbilden då
de är högre än portalstolpar, varför de inte används för
tranmissionsnätsledningar annat än i undantagsfall.

2.2.4

Ledningsgata

Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata. Utseendet tillika bredden på ledningsgatan regleras
i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat
en luftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå
ovan mark. För att undvika risk för skador på ledningar
vid bränder i intilliggande byggnader finns dessutom
bestämmelser om minimiavstånd mellan luftledningar
och byggnader. Hur stor markyta en luftledning tar i

Figur 15 Principsskiss över parallellbygd ledningsgata i skogsmark.
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anspråk beror på vilken typ av terräng som ledningen går
igenom. I åkermark utgörs ledningsgatan av den yta som
stolparna tar i anspråk. Om ledningen behöver vinklas

måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att
vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell
säkerhetsrisk. Utanför skogsgatan (dvs. i sidområdena)

blir ytan större pga. behovet av stag.

tas de kantträd bort som är så höga att de kan skada ledningen om de faller. Sidområdena har ingen fastställd
bredd. Se principskisser över parallellbygd ledningsgata

I skogsområden består ledningsgatan därtill av en röjd
skogsgata (cirka 45 meter) och sidområden. Skogsgatan

och sambyggnad i Figur 15 och Figur 16.

Figur 16 Principsskiss över parallellbygd ledningsgata i skogsmark.

Figur 17 Principsskiss över sambygd ledningsgata i skogsmark.
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2.2.5

Terminalplats

Vid övergång från luftledning till markkabel krävs en terminalplats där byte mellan teknikslagen sker. Terminalplatsen utgörs av en större inhägnad markyta och där all
nödvändig utrustning, som krävs för att luftledningen ska
kunna kopplas ihop med markkablarna, placeras. Terminalplatsen tar upp en inhägnad yta på cirka 120 x 100
meter och en anslutande väg behöver anläggas för
tyngre fordon för att möjliggöra transporter. Se Figur 18
med foto av en terminalplats i skogsmark. Två lämpliga
placeringar för terminalplatser längs aktuell utredningskorridor har lokaliserats norr om Brunna samhälle precis
vid övergången från luftledning till markkabel samt öster
om Mälaren vid övergången från sjökabel (som en kort

Figur 18 Foto av en terminalplats.

sträcka blir markförlagd) till luftledning.

2.2.6

Markförlagd kabel

Kabelförläggning innebär att en så kallad ledningsgata
anläggs i mark och utförs normalt genom att ett schakt
grävs i aktuellt område. Ledningen planeras att markförläggas med fyra kabelförband bestående av tre kablar
vardera. Varningsnät, markeringsband och kabelskydd
förläggs ovanför kablarna. Eventuellt förstärks kabelskyddet med betongplattor eller liknande. Även jordlinor
och rör för optokablar placeras i schakten, se utformning
i Figur 18. Kablarna transporteras på kabeltrummor och

dras sedan ut i ledningsschakten. Ledningarna består av
flera ihopskarvade kabellängder. Kabellängden kan vanligen vara upp till ca 700 meter men begränsas ofta av
olika förutsättningar i sträckningen, t ex lämpliga platser
för skarvar, hur rak sträckningen är eller markanvändningen längs schaktet. Vid varje skarvplats behöver
schaktet göras bredare, i normalfallet uppgår bottenbredden till ca 20 meter på en sträcka av ca 70 meter.
Lämpliga skarvplatser identifieras i detaljprojekteringen.

Figur 19 Principskiss på genomskärning av kabelschakt.
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Kabelkonstruktion
Exempel på markkabel som används idag är av typen
enfaskabel, se kabel i genomskärning i Figur 20. Kabeln
har en ledare (1) som består av antingen aluminium eller
koppar. Kring ledaren finns ett lager för elektrisk isolation
(2) som består av tvärbunden polyetenplast (”PEX”).
Runt isolationen finns vanligtvis ett lager med koppartrådar (3) som en jordande skyddsskärm. Svällband (4) på
båda sidor om skärmen tätar kabeln för inträngande vatten vid en eventuell skada. En aluminiumfolie (5) förhindrar att vatten tränger in i isolationssystemet. Kablarna
kommer att ha en ytterdiameter på drygt 150 mm. Samtliga material i markkablarna kan återvinnas vid avveckling.

Installation av markkabel
De markförlagda kablarna förläggs direkt i mark på så
långa sträckor som möjligt. Vid större korsningar med
vägar och andra ledningar förläggs kablarna i skyddsrör.
Vid trängre passager kan det bli aktuellt med förstärkta
kabelskydd i form av betongingjutning. Det krävs även
kommunikationskablar i en markkabelförbindelse. Optofiberkablar i skyddsrör för kommunikation och övervakning behöver också finnas med i ledningsschaktet, då det
bland annat behövs för att överföra mätdata mellan stationerna och temperaturövervakning på kablarna. I
kabeldiket kommer även ett antal jordlinor och potentiallinor att förläggas som kommer att säkerställa att elsäkerhetskravet uppfylls för anläggningen.
Generellt sker markförläggning av den här typen av ledningar i ett kabelschakt med ett djup av ca 1,5 meter.
Bredden på kabelschaktet blir ca 18 meter i markytan,
bredden kan dock variera påtagligt då den beror på markens beskaffenhet. Kringfyllningen (se Figur 18) runt
kablarna eller kabelrören i schaktet kommer att bestå av
finare krossmaterial (stenmjöl). Arbetet med kabelschaktet genomförs normalt med konventionell utrustning för

Figur 20 Kabel i genomskärning. 1) Ledare, 2) Isolation, 3) koppartråd,
4) Svällband, 5) aluminiumfolie, 6) polyeten.

Sprängmassor kommer att borttransporteras och återfyllning görs med organiska massor och krossmaterial.
Återanvändning av vegetationsskiktet kommer att utgöra
grunden för återställningen av grönytor.
Korsning med större vägar kommer att genomföras med
schaktfri metod. Metoden innebär att man kan borra
under marken på kortare avsnitt, utan att påverka markytan. Exempel på metoder är styrd borrning eller hammarborrning, Styrd borrning fordrar markförhållanden
utan för mycket sten och hårt underlag, huvudsakligen
lera och sand, medan hammarborrning kan användas
även vid svårare markförhållanden. I bilderna i Figur 21
och Figur 22 visas skisser över styrd borrning och hammarborrning.
Vid förläggning av ledning med schaktfri metod kommer
ledningen att rörförläggas. Med rörförläggning menas att
man först förlägger rör i marken och sedan drar/skjuter i
kabeln på aktuella sträckor.
På sträckningar där konflikter finns med andra ledningar
anpassar man sig i första hand efter befintliga ledningars

schaktning och sprängning. Vissa av massorna kan återanvändas och då läggs de normalt upp inom arbetsområdet.

positioner. Ledningar som förekommer längs sträckan är
andra kraftledningar, telekablar, VA-ledningar, gasledningar samt ledningar för fjärrvärme. Där de tillkommande ledningarna inte får plats kan det vara aktuellt att

Om sprängning blir nödvändig görs sprängningen med
lämpligt metodval utifrån platsens förutsättningar.

förlägga de nya kablarna på ett större djup eller att flytta
på de befintliga ledningarna, i de fall det är möjligt.
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Denna typ av anpassningar görs i detaljprojekteringen i
samråd med berörda ledningsägare.

Vegetation kan behöva tas bort vid markförläggning av
kabel. I vissa fall kan det vara aktuellt att återplantera
vegetation. Större träd med djupgående rötter får inte
etablera sig över kablarna i kabeldiket medan större buskar kan tillåtas.

Figur 21 Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning (skiss från Styrud AB).

Figur 22 Principskiss över schaktfri metod hammarborrning (skiss från Styrud AB).

Arbetsområdet

2.2.7

Vid anläggning av ledningen kommer ett arbetsområde

Sjöbotten i området som sjökabeln ska läggas på består
av lera. Inför nedläggningen av sjökablarna kommer en

om ca 25–30 meter att behöva tas upp längs med schaktet för att kunna ta sig fram med maskiner samt för uppställning av kabeltrummor och upplag av schaktmassor.
Före detaljprojektering är det inte bestämt exakt hur
schakt och förläggningsarbetet kommer att utföras och
således inte hur stort arbetsområdet blir under byggtiden. Behovet av arbetsvägar för att nå arbetsområdet
varierar också. Arbetsområdet kommer under hela arbetets utförande att vara stängslat och vid arbete inom
vägområde kommer barriärer att ställas upp mot fordonstrafiken.
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Sjökabel

bottenkartering/sjömätning att genomföras av den valda
sträckningen.
Sjökabeln planeras att förläggas som fyra kabelförband
med tre ledare i varje förband. Kabelförbanden planeras
att förläggas med ett inbördes avstånd motsvarande
cirka 20–30 meter. Förläggning av sjökabel sker normalt
från fartyg men kan även ske från pråm/flotte eller
genom att kablarna flottas ut från fartyg, pråm eller land.
Sjökablarna förläggs direkt på sjöbotten och ansluter till
nya markkablar vid landfästen på respektive sida, alter-
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nativt dras de upp till där kabelsträckan övergår till luftledning. Inga skarvar planeras för sjökabelsträckan om
den anläggs enligt föreslaget alternativ.
Där sjökabeln ansluter till land är utgångspunkten att
nyttja styrd borrning från land ut till ett vattendjup om
cirka 3 meter. Metoden utförs från markytan och utgår
från att borrkronan fjärrstyrs med hjälp av en radiosändare enligt Figur 23. Siltgardin eller liknande metod kommer att användas för att reducera grumlingspåverkan i
samband med att arbetet bryter igenom vattenområdet.
Därigenom kan schaktarbeten i vattenområdet undvikas
vilket minskar verksamhetens påverkan på strand- och
vattenmiljön.
Skarvning av sjökabel mot markkabel samt förankring av
sjökablarna i betongfundament planeras att ske vid de
två landtagningsplatserna, alternativt dras de upp till där
kabelsträckan övergår till luftledning. För detta krävs en
yta med en bredd på ca 50 meter och längd på ca 70
meter. Ytan för landtagningsplatserna kommer att ha
restriktioner för markanvändning i framtiden.
Hur stor påverkan blir på landtagningsplatsen beror på
om det är mycket träd och berg där kablarna kommer
upp ur vattnet, som behöver tas bort eller sprängas bort
vid landtagningen. Se bild i Figur 24 hur en landtagningsplats kan se ut. Varningstavlor som anger den nya sjökabelns sträckning samt ankringsförbudet längs denna
kommer att sättas upp. Sjökabelns ungefärliga placering

Figur 23 Principskiss över den schaktfria metoden styrd borrning.

Figur 24 Sjökabel vid landtagning i Sätra för Beckomberga-Bredäng för
att visa hur en landtagningsplats kan se ut.

anges även i sjökort.

väsentligt kan påverkas genomförs samråd med länssty-

2.2.8

relsen varefter eventuella tillstånd och dispenser söks.

Drift och underhåll

Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt
program och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsentreprenörer. Underhållsentreprenörerna följer
Svenska kraftnäts rutiner för underhållsarbeten och blir
därigenom informerade om de lagkrav som gäller.
Avverkningen och underhållet utförs på sådant sätt att
mark- och miljöskador i möjligaste mån minimeras. Detta
kan till exempel ske genom avverkning på tjälad mark
och att maskinerna är utrustade med miljöband och
använder miljöoljor. Vegetation som tas bort tillfaller
fastighetsägaren, i övrigt utgår ingen ekonomisk eller
annan ersättning. Vid underhållsåtgärder som medför att
det kan finnas risk för att natur- och/eller kulturmiljön

Driftbesiktning av varje luftledning utförs från helikopter
varje år. Underhållsbesiktning från marken sker vart
åttonde år. Ett cirka 45 meter brett område vid luftledningen (dvs. cirka 20 meter på vardera sidan om luftledningens mitt) ska hållas fritt från höga träd. Träd och
buskar som inte riskerar att nå luftledningen tillåts stå
kvar.
Efter installerad markkabel kommer det även här finnas
behov av en ledningsgata. Markkabelns ledningsgata
kommer att behöva inspekteras och röjas regelbundet,
till en början förslagsvis vart fjärde år. Syftet med att ta
bort viss vegetation är att hindra träd med större rotsys-
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tem att etablera sig över kabelförläggningen då träd kan
minska driftsäkerheten för ledningen och påverka överföringsförmågan negativt till följd av påverkan på vatten-

platser längs sträckningen. Linorna kan antingen hänga
kvar i stolparna när detta arbete genomförs eller att de
tas ned till marken beroende av natur- och kulturmiljö-

innehållet i marken. Dessutom riskerar stora rotsystem
att skada kabeln. Generellt gäller det att all lågväxande
vegetation ska sparas. Vid inspektion kontrolleras även

värden. Isolatorer som består av porslin eller glas plockas
ned i samband med raseringen. Materialet sorteras och
återvinns.

att inga ändringar i form av schaktning eller massupplägg
tillkommit i ledningsgatan och att eventuella kabelmarkeringsskyltar etc. är intakta. I fallet med markkabelförläggning kommer alla systemkomponenter förutom
kabelavsluten i förbindelsens ändar vara gömda i mark
och därmed inte vara möjliga att inspektera visuellt. Vid
skarvplatserna kommer det dock att finnas brunnslock
för access till utrustningen på dessa platser. Ett eventu-

Vinkelstolpar har stagförankringar och dessa består i de
flesta fall av 2,7 meter långa träslipers som ligger på
ungefär 2 meters djup. Upptagning av stagfundament
innebär schakt om 22-36 m3 . Mot bakgrund av att området utgörs av skogs- och åkermark samt exploateringsområden avser Svenska kraftnät att avlägsna
fundamenten. I vissa fall kan det vara motiverat att

ellt fel på kabeln lokaliseras med hjälp av felsökningsutrustning som vanligen inkopplas i en skarvgrop eller inne
på stationsområdet där kabeln är tillgänglig. Ett kabelfel
innebär i regel alltid att en skarvgrop för två nya skarvar
behövs då kabeln repareras. Den tekniska livslängden för
en kabel är cirka 40 år.

lämna kvar betongfundament med hänsyn till pågående
och framtida markanvändning. I normalfallet tas stolpar
bort till ett djup om cirka 0,8 meter under marknivå och
inom åkermark och vall till ett djup av 1-1,2 meters djup.
Schaktgroparna fylls sedan igen med rena massor av
samma fraktion som omgivande mark.

2.2.9

2.3

Rivningsarbeten

Då en nätkoncession upphör att gälla är den som senast
haft nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med
tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för
återställning, om det behövs från allmän eller enskild
synpunkt enligt 2 kap. 19 § ellagen. Utgångspunkten för
den rivning som planeras i projektet är att Svenska kraftnäts befintliga 220 kV-ledningar rivs mellan stationerna
Hamra och Överby. Det kompletterande utbyggnadsförslaget innebär likt det ursprungliga utbyggnadsförslaget
att två ledningar rivs mellan Hamra och Överby, även om
den nya ledningen systemmässigt ersätter ledningarna.
De ledningar som Svenska kraftnät avser att riva är:
>
>

Ledningen för 220 kV RL6 S5 och S6 mellan stationerna
Hamra och Överby via station Håtuna.
Ledningen för 220 kV KL12 S2, S3-4 mellan stationerna
Hamra och Beckomberga via station Håtuna, där sträckorna mellan Beckomberga och Villastaden samt Villastaden till Rydholm redan är rivna.

Rivning av ledningarna innebär att linor, isolatorer, stolpar, stag och fundament tas bort. Linorna lossas från sina
fästen i stolparna och spolas in på trummor med hjälp en
av lindragningsmaskin som placeras på några utvalda
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Elsäkerhet

Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissionsnätets anläggningsdelar. Vårt mål är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller invid Svenska kraftnäts
anläggningar. Våra anläggningar byggs, övervakas och
underhålls för att minimera risken för olyckor. Lagstiftningen inom elsäkerhetsområdet återfinns i Elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets
föreskrifter. Lagstiftningen reglerar bland annat minsta
avstånd mellan kraftledningar och byggnader.
Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brottsäkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade
för att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna är vidare utrustade med åskskydd.
Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse där man kan förvänta sig att många människor
uppehåller sig.

2.4

Magnetfält och elektriska fält

Elektriska fält och magnetfält uppkommer när el produ-
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ceras, transporteras och förbrukas. Kring en luftledning
för växelström finns både ett elektriskt fält och ett magnetfält. Det är spänningsskillnaden mellan faserna

fram till att det inte går att påvisa något samband mellan
långtidsexponering för magnetfält under referensnivån
och sjukdomsrisk. Som framgår av Folkhälsomyndighe-

(linorna) och marken som ger upphov till det elektriska
fältet medan strömmen ger upphov till magnetfältet.
Både det elektriska fältet och magnetfältet avtar med

tens miljöhälsorapport från 20172 och Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningssammanställning från
20073 kan det dock inte uteslutas att exponering för för-

avståndet till ledningen.

höjda magnetfält i bostäder kan öka risken för leukemi
hos barn. Om magnetfält skulle öka risken är det få fall

2.4.1

Magnetfält

Magnetfält anges oftast i enheten mikrotesla (µT) vilket
är en miljondels tesla. Magnetfält finns nästan överallt i
vår miljö, kring kraftledningar och elapparater som
används dagligen i hemmet. Strålsäkerhetsmyndigheten
bedömer att magnetfält upp till 0,2 µT i årsmedelvärde
är att betrakta som normala för boendemiljö1 , men vid
enskilda hushållsapparater eller rum kan magnetfältet
under kortare perioder vara tiotals mikrotesla.
För hälsoeffekter kopplade till magnetfält skiljer man på
korttids- och långtidsexponering. Korttidsexponering för
starka kraftfrekventa magnetfält kan vara förenade med
akuta hälsorisker. I dag råder stor samstämmighet om
hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till
omedelbar påverkan, som nerv- och muskelretningar. I
syfte att skydda allmänheten från sådan exponering har
Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram allmänna råd om
begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. I råden anges ett referensvärde för allmänhetens exponering för kraftfrekventa magnetfält om 100
µT. Referensvärdena bygger på riktlinjer från EU och är
satta så att hänsyn tas till grupper som kan vara särskilt
känsliga som barn, äldre och sjuka. Den exponering för
magnetfält som den aktuella ledningen innebär för allmänheten är långt under dessa nivåer. starka magnetfält
med kända effekter som kan ge en direkt påverkan på
hälsan och svaga magnetfält som inte har någon känd
effekt på hälsan. Starka magnetfält uppkommer vanligtvis inte i miljöer där allmänheten vistas utan kan uppkomma på vissa arbetsplatser t.ex. inom industrin.
När det gäller exponering för magnetfält under referensnivån har ett stort antal vetenskapliga studier undersökt
om exponering över längre perioder kan leda till hälsoeffekter. Forskning har pågått på området sedan 1970talet. Forskningen har efterhand allt mer entydigt kommit

som skulle kunna förklaras av denna riskökning. I miljöhälsorapporten framgår att om långvarig exponering för
kraftfrekventa magnetfält skulle vara en orsak till barnleukemi så kan mindre än 0,5 procent av barnleukemifallen i Sverige, det vill säga mindre än ett fall per år,
förklaras av denna exponering4 . WHO uttrycker att både
de svaga bevisen för ett samband mellan exponering för
magnetfält och barnleukemi och den begränsade påverkan på allmänhetens hälsa, om det skulle finnas ett samband, gör att den hälsomässiga nyttan med att begränsa
magnetfält är oklar5 .
Såväl WHO som flera svenska myndigheter anser på
grund av den eventuella riskökningen att vissa försiktighetsmått är motiverade. Av WHO:s rekommendationer
framgår bland annat att åtgärder för att reducera exponering för magnetfält är motiverade om de kan genomföras till en väldigt låg kostnad och inte äventyrar
elförsörjningens hälsomässiga, sociala och ekonomiska
fördelar6 . Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig
exponering för magnetfält bör begränsas om det kan
göras till rimliga kostnader och konsekvenser.7 Folkhälsomyndighetens rekommendation är att nivåerna på magnetfälten bör hållas så låga som det utifrån miljöbalken är
rimligt att kräva och nivåerna bör inte avvika kraftigt från
de nivåer som är normala i vår omgivning. Om åtgärder
för att minska magnetfälten kan utföras till en rimlig
kostnad bör man enligt Folkhälsomyndigheten överväga
att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid vägas mot
kostnaden för åtgärden. 8 Enligt Institutet för miljömedicin
bör förhöjd exponering undvikas om det kan ske utan
stora kostnader eller andra olägenheter9. På Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se,
finns mer information.
Svenska kraftnät beaktar magnetfält i verksamheten i
syfte att hantera den vetenskapliga osäkerhet som finns
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om långtidsexponering för magnetfält kan orsaka en
ökad risk för barnleukemi. Vid planering av nya ledningar
innebär det att magnetfält är en av de faktorer som
påverkar utformning och lokalisering, tillsammans med
flera andra faktorer som till exempel påverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och naturresurshållning.

kring ledningen. I mörker kan koronaurladdningar ibland
uppfattas som en svagt blåaktig aura kring ledarytan.
På en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladdningarna mycket små och det så kallade koronaljudet är då
normalt inte hörbart. Koronaljudet kan vara ”sprakande”

Dessutom tas hänsyn till vad som är tekniskt möjligt,
personsäkert, driftsäkert och ekonomiskt hållbart. Om

till sin karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss.

magnetfälten från en ny ledning – efter dessa samlade
bedömningar av motstående intressen – beräknas överstiga 0,4µT i någon bostad-, grundskole- eller förskole-

Det är främst vid fuktigt väder till exempel i dimma och
regn som koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan också uppkomma vid snöfall. Ljudeffekter kan

byggnad utreder Svenska kraftnät om ytterligare
åtgärder för att reducera magnetfält är rimliga på den
platsen.

2.4.2

Elektriska fält

Elektriska fält anges oftast i enheten kilovolt per meter
(kV/m). Invid en ledning är fältet i marknivå starkast där
linorna hänger som lägst och avtar när avståndet till ledningen ökar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet
från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska
fält uppstår inomhus även om huset är nära en kraftledning.
Under 400 kV-ledningar kan de elektriska fälten ge upphov till gnisturladdningar som upplevs som lätta vibrationer i hårstrån på armen, stick från långt gräs eller stötar
från elektriskt isolerade metallföremål. Gnisturladdningarna kan vara obehagliga, men är inte en farliga eftersom
strömmen i urladdningen är liten.
Liksom för magnetfält råder samstämmighet om hur
starka elektriska fält som krävs för att ge upphov till
omedelbar påverkan hos människor, som nerv- och muskelretningar. För att säkerställa att elektriska fält inte
orsakar skadliga effekter planeras därför ledningar i
enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd
om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

2.5

Ljud

Ljudeffekter från kraftledningar alstras när så kallade
koronaurladdningar uppstår kring ledarna. Koronaurladdningar sker när det elektriska fältets styrka på ledarytan
uppnår en viss gräns, varpå elektroner joniserar luften
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även uppträda i samband med trasiga eller onormalt
nedsmutsade isolatorer.
När fasledarna är våta samlas en mängd vattendroppar
på ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en förstärkning av det elektriska fältet på ledarytorna och kan
då orsaka en ökning av antalet koronaurladdningar.
Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn och
fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400
kV ledning uppgå till cirka 45 dB(A) cirka 20 meter från
ledningens mitt vid triplex (trelinor i varje fas) och cirka
60 meter från ledningens mitt vid duplex (två linor i varje
fas). Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet till
ledningen, byggnader och andra föremål dämpar ljudet
som avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftledningen.
Ljud från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga störningar.

2.6

Angränsande projekt

Ledningsprojektet Hamra-Överby är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät planerar i Stockholmsregionens västra delar. Hamra-Överby behöver
realiseras tillsammans med projekten Odensala-Överby
och Överby-Beckomberga. Ledningsprojekten är tre av
flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät gör
inom programmet Storstockholm Väst för att möta det
växande behovet av el i Stockholmsregionen.
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Överby-Beckomberga
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV
mellan stationerna Överby i Sollentuna kommun och
Beckomberga i Stockholms stad. Elförbindelsen ersätter
en befintlig 220 kV-ledning i Sollentuna kommun och
Stockholms stad. Efter samråd med berörda myndigheter, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer har
Svenska kraftnät valt en utredningskorridor som inledningsvis planeras som luftledning för att sedan övergå till
kabel i mark. I dagsläget beräknas byggstart tidigast år
2025. Tid för byggstart är beroende av om och när koncession (tillstånd) meddelas samt när övriga tillstånd är
på plats. Mer information om projektet finns på www.
svk.se/overby-beckomberga.
Odensala-Överby
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV
mellan station Odensala i Sigtuna kommun och station
Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen ska ersätta
den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Odensala och Överby. Samråd om ett utbyggnadsförslag hölls
i slutet av 2019 och i dagsläget beräknas byggstart tidigast år 2025. Tid för byggstart är beroende av om och
när koncession (tillstånd) meddelas samt när övriga tillstånd är på plats. Mer information om projektet finns på
www.svk.se/odensala-overby.
Station Överby
En utbyggnad av stationen Överby föreslås i direkt
anslutning till befintlig station i Överby. ¨Planerad byggnation av ett gasisolerat ställverk (GIS) kommer att göras
inom befintlig fastighet. Dialog pågår med Vattenfall för
samordning av utbyggnadsplanerna inom befintligt stationsområde. Dialog pågår också med Sollentuna kommun angående en ny detaljplan för området norr om
stationen som kommunen planerar att skicka ut för
granskning under 2022.
Station Hamra
En utbyggnad av stationen Hamra föreslås i direkt
anslutning till befintlig station i Hamra.

UNDERLAG KOMPLETTERANDE SAMRÅD HAMRA-ÖVERBY – SVENSKA KRAFTNÄT

mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY 28

3. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
I detta kapitel görs en beskrivning av vad i miljön som

3.1.2

kan antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som verksamheten kan väntas medföra i sig

Områdena kring de planerade ledningssträckningarna
bedöms ha måttlig känslighet kopplat till boendemiljön.

eller till följd av yttre händelser. Bedömningarna görs utifrån Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 2
Bedömningsmetodik.

3.1

Bebyggelse och boendemiljö

3.1.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Den huvudsakliga miljöpåverkan på bebyggelse och
boendemiljö i driftfas utgörs av visuell påverkan på boendemiljön samt påverkan från det magnetiska fält som bildas kring en ledning. För beskrivning av påverkan på
stads- och landskapsbilden se avsnitt 3.2.
Föreslagna alternativ är framtagna för att så långt möjligt
undvika att passera nära boendemiljöer, särskilt vid
Brunna. Landskapet består mestadels av varierat skogoch jordbrukslandskap. Visuell påverkan uppstår framförallt från luftburna ledningar som går i öppet landskap
nära boendemiljöer. Närmsta sammanhängande
bostadsområde från den föreslagna ledningssträckningen är Brunna samhälle och fastigheterna på norra
sidan av Torrnålsvägen, Stafflivägen, Duffelvägen och
Flanellvägen. Längs dessa lokalgator ligger ca 40 bostäder.
För aktuell ledning beräknas magnetfältet utifrån en
prognostiserad årsmedelströmlast och bedöms underskrida 0,4 mikrotesla på ett avstånd om cirka 50-150
meter från ledningens centrumlinje. Resultatet av
genomförd magnetfältsberäkning visar att inga bostäder
längs denna utredningskorridor beräknas få magnetfältvärden som överstiger 0,4 mikrotesla.

Bedömning driftfas

Bedömningen har gjorts utifrån att ca 40 bostäder inom
125 meter från den planerade ledningen kan komma att
beröras av etableringen och att landskapet är varierat
med måttliga inslag av visuella avskärningar. Ledningen
kommer att markförläggas på sträckan förbi Brunna och
innebär därmed att inga bostäder längs denna utredningskorridor beräknas få magnetfältvärden som överstiger 0,4 mikrotesla. Vidare kommer ledningen att
placeras på ett sådant avstånd från bebyggelse att boendemiljön ej påtagligt påverkas visuellt. Sammantaget
bedöms påverkan som obetydlig och alternativet bedöms
innebära obetydliga konsekvenser på bebyggelse och
boendemiljö. Slutlig påverkan kan bedömas först när en
vald sträckning för den planerade elförbindelsen har
beslutats och detaljprojekteringen har utförts.

3.1.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Störningar för närboende under byggskedet uppkommer
främst i form av buller och luftföroreningar, vilket orsakas
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för
byggnationen samt raseringen av befintliga ledningar. Ett
visst hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan
också förekomma innan röjningsrester tas bort. Tillfälliga
skador kan exempelvis uppkomma på diken, stängsel och
vägar i samband med anläggningsarbetet. Skadorna
åtgärdas dock och återställning till ursprungligt skick
sker så långt det är möjligt.
Det går inte att i dagsläget säga exakt vilka etapper som
kommer att påbörjas först. Arbetet måste planeras så att
matningen med 220 kV till station Håtuna upprätthålls
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tills det att regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara.
Det betyder att de befintliga 220 kV-ledningarna förbi
Håtuna och Håbo-Tibble troligen är de sista som rivs.

mer att innebära höga stolpar på var sida om Lejondalssjön. Vid Lejondalssjöns östra sida återfinns en populär
badplats varvid alternativet kommer att innebära en

Först när regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara
kan den nya ledningen driftsattas som en 400 kV-ledning och arbetet med rivning av den sista etappen av

ökad synlighet och påverka det visuella intrycket. Båda
alternativen innebär att luftledningen kommer att vara
synliga vid Kungsängens Golfklubb.

befintliga 220 kV-ledningar påbörjas.

3.1.4

Bedömning byggfas

Efter Brunna samhälle och österut kommer ledningen att
förläggas i marken. På var sida om Mälarens strand, vid

Påverkan för närboende kommer under byggskedet totalt
sett att pågå under flera år, dock kommer påverkan inte

landtagning, kommer en glugg att skapas då träd och
vegetation behöver tas bort. Skogsgatan blir synlig, däre-

att ske längs sträckningen hela tiden, utan kommer
variera beroende på etapp. Föreslagen sträckning
bedöms därmed lokalt ha en obetydlig påverkan på

mot kan det tillåtas att delvis växlighet får växa igen
senare.

bebyggelse och boendemiljön under byggskedet och
innebära obetydliga konsekvenser på boendemiljön
under byggnation.

3.2

Stads- och landskapsbild

3.2.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Längs den första sträckan av utredningskorridoren, nordväst om Håtuna och förbi Håtuna kommer befintlig ledningsgata att nyttjas då befintlig ledning kommer att
rivas. Längs denna sträcka bedöms inte landskapsbilden
förändras något markant. Sydöst om Håtuna viker den
nya ledningen av söderut och anläggs sedan i ny ledningsgata genom ett skogslandskap. Ledningen kommer,
vid Skråmsta, att korsa en befintlig ledningsgata för att i
höjd med Näshagen löpa längst Lejondalssjöns västra
sida.
Alternativ A planeras att runda Lejondalssjöns södra
ände och här löpa genom ett varierat jordbrukslandskap
och skogslandskap. På sträckan passerar ledningen
Lejondalsslott. Slottsområdet bedöms ligga cirka 600
meter från närmsta stolpe. På sträckan längs E18 planeras en sambyggnad med Vattenfalls planerade ledning.
För att möjliggöra detta kommer julgransstolpar med en
höjd om cirka 50-60 meter att anläggas. Ledningen
kommer här att anläggas längs befintlig väg E18 vilket är
en väl synlig infrastruktur i landskapet. Alternativ B innebär att ledningen kommer att korsa Lejondalssjön. Inga
stolpar kommer att placeras i sjön utan ledningsspannet
kommer uppgå till ca 660 meter över sjön. Detta kom-

Efter Mälaren och österut till Överby kommer ledningen
återigen att bli luftburen. Här går ledningen genom ett
område som utpekats som grön värdekärna och som
aktivitets- och rekreationscentrum i Järfällas översiktsplan.

3.2.2

Bedömning driftfas

En luftledning bidrar vanligtvis till en förändrad och
påverkad landskapsbild, såväl genom stolparna som
genom den avverkade delen av ledningsgatan. Hur
omfattande påverkan anses bli beror på hur väl luftledningen följer landskapsformen, omgivande markanvändning, närhet till bebyggelse och annan infrastruktur.
Längs den inledande sträckan, i höjd med Håtuna, kommer ledningen att anläggas i befintlig ledningsgata. Landskapets känslighet bedöms här som liten. På resterande
sträcka kommer ny ledningsgata att anläggas. Däremot
bedöms skogslandskapet längs den inledande sträckan
inneha ett litet värde för landskapsbilden då det saknas
områden som har utblickar, landmärken eller visuella
stråk. Detta innebär därmed en liten negativ påverkan på
landskapsbilden. Landskapet är även delvis redan påverkat av befintlig infrastruktur på vissa sträckor.
Områdena kring naturreservatet Lejondal bedöms ha
högt värde och känslighet. Då utredningskorridorerna
planeras att korsa naturreservatet bedöms påverkan på
landskapsbilden som måttligt negativ. Områdenas visuella värden försvagas och ledningen kan bitvis bli dominerande men kan anpassas efter landskapets struktur
och döljas bitvis, då det går igenom ett skogslandskap
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där påverkan blir mindre på grund av korta siktlinjer.
Förbi Brunna samhälle och kring sjön Mälaren planeras
ledningen vara markförlagd. Områdets visuella värden
kring sjön bedöms ha högt värde och känslighet. Detta
innebär att områdets visuella värden och karaktär försva-

3.3

Naturmiljö

3.3.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Vid framtagande av utredningskorridoren har naturmiljöer längs sträckan undersökts. Se registrerade riksin-

gas och en liten negativ påverkan på stads- och landskapsbilden bedöms uppkomma.

tressen och skyddade områden längs
utredningskorridoren i Figur 25 samt i Bilaga 3 kartserie
över naturmiljöer längs sträckan.

Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som
måttlig då ledningen sträcker sig genom områden med
naturreservat och utblickar som har friluftsmässig bety-

Alternativ A kommer väster om Lejondalssjön att passera ett objekt med registrerade naturvärden i form av

delse för landskapsbilden och påverkar landskapet
påtagligt. Konsekvenserna för stads- och landskapsbilden bedöms sammantaget som måttliga.

3.2.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Störningar för stads-och landskapet under byggskedet
uppkommer främst i form av tillfälliga intrång på höga
visuella värden. Vidare innebär byggfasen anläggningstrafik med tunga fordon samt raseringen av befintliga
ledningar.

3.2.4

Bedömning byggfas

En tillfällig påverkan bedöms uppkomma under byggfasen dock i miljöer som har en möjlighet till återhämtning.
Byggfasen bedöms därmed innebära liten negativ påverkan och konsekvenserna för stads- och landskapsbilden
under byggnation bedöms som små.
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barrsumpskogar. Strax öster om Lejondalssjöns södra
strand kommer utredningskorridoren att passera ett
område med nyckelbiotoper och skogliga biotopskydd
samt ett objekt med naturvärde i form av blandsumpskogar. Här återfinns även ett område med naturvårdsavtal
enligt Skogsstyrelsen. Området består av kantzon, korridor, bäck och ravin.
Alternativ B kommer på Lejondalssjöns östra sida att
passera ett område med nyckelbiotoper i form av betad
skog.
Vidare passerar båda alternativen genom ett område
utpekat som kommunalt naturreservat, området Lejondal. Strax norr om Brunna samhälle blir kabeln markförlagd och passerar sjön Mälaren i en sjökabel.
Vid den planerade sjöpassagen på västra sidan av Mälaren finns ett registrerat naturvärde bestående av en lövskogslund/hagmarksskog.
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Figur 25 Översiktlig kartbild med naturreservat och skyddade områden längs utredningskorridoren.

Sträckorna för de kompletterande utredningskorridorerna har inventerats med avseende på naturmiljön. Calluna AB har under oktober och november 2021 utfört en

Inom inventeringsområdet avgränsades också 27 objekt
med generellt biotopskydd. Dessa utgörs främst av
odlingsrösen i jordbruksmark (14 st.) och Småvatten och

naturvärdesinventering (NVI) inom en korridor mellan
Råby och Katrinedal i Upplands-bro och Järfälla kommuner i Stockholms län. En NVI syftar till att beskriva och
värdera naturområden av betydelse för biologisk mång-

våtmark i jordbruksmark (8 st.). Enstaka åkerholmar (4
st.) har också avgränsats samt en allé. Vid Callunas
inventering noterades 48 naturvårdsarter, det vill säga
arter som indikerar att området har naturvärde, att

fald inom ett avgränsat område. Uppdraget har utförts
enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n
utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt
med tilläggen generellt biotopskydd och detaljerad redo-

området har förutsättningar att vara artrikt eller att
själva området har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata)

visning av artförekomst.

tillkom ytterligare 95 naturvårdsarter. Totalt ger detta
143 konstaterade naturvårdsarter för inventeringsområ-

Vid inventeringen avgränsades totalt 60 naturvärdesobjekt (totalt 57,3 ha av inventeringsområdets 381 ha). Av
objekten klassades ett till högsta naturvärde (naturvärdesklass 1), sju med högt naturvärde (naturvärdesklass
2) och 52 med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3).

det. Callunas inventering och tidigare fynduppgifter från
området visar på förekomst av 48 skyddade arter enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Av dessa är 38
fågelarter prioriterade enligt Naturvårdsverkets rekommendation.
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Området som klassades med högsta naturvärde återfinns sydöst om Lejondalssjön och består av en barrblandskog med flerskiktat trädskikt, en skoglig
kontinuitet samt flertalet naturvårdsarter, däribland den
hotade arten knärot. Vidare har både betesmarker och
skogsobjekt erhållit klass 2 – högt naturvärde. Klass 1 och
2 utgörs av objekt som har så höga naturvärden att de
skulle kunna ingå i naturreservat med syfte att bevara
biologisk mångfald.

3.3.2

Bedömning driftfas

För båda alternativen kommer utredningskorridoren att
passera områden med registrerade naturvärden och
nyckelbiotoper vilka bedöms ha höga till mycket höga
värden. För Alternativ A som går söder om Lejondalssjön
kommer utredningskorridoren att passera några fler
områden utpekade med naturvärde och nyckelbiotoper.
Båda alternativen föreslår att ledningen kommer löpa
igenom naturreservatet Lejondal som är ett viktigt
område främst utifrån friluftsliv och bedöms ha mycket
hög känslighet.
Anpassningar har gjorts efter naturvärdesinventeringens
resultat för att minska påverkan. Anpassningar har gjorts
i form av justering av sträckan, stolpplacering och höjd.
För sträckan som passerar naturreservatet bedöms inte
naturreservatet ekologiska samband att försvagas. Grunden för områdets värde påverkas marginellt. Därmed
bedöms påverkan under driftskedet för naturmiljön som
liten under förutsättning att planerade anpassningar fullföljs och försiktighetsåtgärder i samband med arbetets
utförande vidtas. Sammantaget bedöms konsekvenserna
på naturmiljön som små-måttliga.

3.3.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggnationen är
främst störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av
själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar
samt uppställningsplatser för maskiner och material.
Återställning av marken sker så långt det är möjligt till
nära ursprungligt skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas av den anläggningstrafik med
tunga fordon som krävs för byggnationen av den nya
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kraftledningen. För föreslagna skyddsåtgärder under
byggfas, se samrådsunderlaget från april 2020.

3.3.4

Bedömning byggfas

En tillfällig påverkan bedöms uppkomma under byggfasen dock i miljöer som har en möjlighet till återhämtning.
Byggfasen bedöms därmed innebära liten negativ påverkan och konsekvenserna för naturmiljö under byggnation
bedöms som små.
Vid anläggande av sjökabeln genom Mälaren kan grumling under byggtiden uppkomma utan att någon negativ
påverkan på värdefulla lekbottnar eller livsmiljöer
bedöms uppkomma. Sammantaget bedöms konsekvenserna på naturmiljön under byggfas som små-måttliga.

3.4

Kulturmiljö

3.4.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Sträckan för den kompletterande utredningskorridoren
har inventerats i fält rörande kulturmiljö, förutom alternativsträckan B som passerar Lejondalssjön. Om denna
korridor väljs som huvudalternativ under samrådsprocessen kommer kompletterande inventeringar att
genomföras.
Större delen av de nya utredningskorridorerna berör ett
landskapsavsnitt som till stora delar saknar de komplexa
och rika kulturmiljöer som omger slättbygderna. Inom
utredningskorridorerna finns ändå de flesta av de element som man kan vänta sig i Mälardalens kulturlandskap; öppet jordbrukslandskap, gods, gårdar, torp,
skogar, ålderdomliga landsvägar och farleder samt en
variation av fornlämningar som vittnar om områdets
långa historia.
Platsen för större delen av de nu aktuella utredningskorridorerna ligger i den sydligaste delen av landskapet
Uppland, strax norr om Bro och Kungsängen i UpplandsBro kommun och norr om Stäket i Järfälla kommun. Korridorerna löper generellt i nordvästlig—sydöstlig riktning,
från Näshagen vid nordvästra änden av Lejondalsjön till
stationen vid Överby. Korridorerna berör sex historiska
socknar och tre kommuner, men landskapet består i
huvudsak av stora, sammanhängande partier med kuperad skogs- och hällmark.
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De geologiska förutsättningarna innebär att merparten
av området under historisk tid karaktäriserats som
utmark, relativt avlägsen ifrån bebyggelse och jordbruk.

exploateringen nu kan hamna ytterligare något närmre
några av de järnåldersgravfält som nämns som uttryck
för riksintresset.

Området sammanfaller exempelvis med Håbo, Bro och
Sollentuna häradsallmänningar – större periferära skogsallmänningar som haft många delägare.

I höjd med Björkudden, precis söder om Håtuna där ledningen viker av söderut, berör utredningskorridoren ett

I västra delen av utredningskorridoren, från Håtuna och
ner mot Håbo-Tibble, kommer ledningen att delvis passera inom ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård (området Håtuna - Håbo-Tibble).
Riksintresset finns mitt i utredningsområdet, mellan
Håtuna och Håbo-Tibble. Den utpekade kulturmiljön
omfattar ett cirka 34 kvadratkilometer stort område,
bestående av slättlandskapet mellan Håtunaviken/Sigtunafjärden i nordöst och bergsområdet kring Håbo
häradsallmänning i sydväst. Det nu aktuella inventerade
området sammanfaller med den västra och södra delen
av riksintresseområdet. Detta innebär att den planerade

antal objekt med varierad antikvarisk bedömning. Dessa
omfattas främst av hällristningar, gravfält samt skärvstenshög.
Gällande alternativ A kommer utredningskorridoren att
beröra ett tiotal objekt med varierad antikvarisk bedömning. Gällande alternativ B kommer utredningskorridoren
inte beröra några objekt. I höjd med Brunna samhälle och
öster ut mot Överby återfinns tre övriga kulturhistoriska
lämningar inom utredningskorridoren. Se utredningskorridorerna med registrerade kulturmiljöer i Figur 26 samt i
Bilaga 4 med kartserie över kulturmiljöerna längs
sträckan.

Figur 26 Registrerade fornlämningar längs utredningskorridoren.
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3.4.2

Bedömning driftfas

3.5

Rekreation och friluftsliv

Framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till
identifierade forn- och kulturhistoriska lämningar. Om

3.5.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas

påverkan på en fornlämning inte kan undvikas kommer
vidare utredningar att genomföras och tillstånd att sökas.

Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter av betydelse för friluftslivet ur en allmän synpunkt.

Riksintresset för kulturmiljövård klassificeras ha hög
känslighet. Då en del av sträckan passerar inom riksintresset bedöms det medför en liten negativ påverkan på
kulturmiljön. Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen
värdekärna skadas och upplevelsevärdena/pedagogiska
värden bibehålls i stor utsträckning.
Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och
under förutsättning att försiktighetsåtgärder i samband
med arbetets utförande vidtas. Sammantaget bedöms
konsekvensen på kulturmiljö som små.

3.4.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Lokal påverkan på miljöer med värden för kulturmiljön
kan uppstå under byggskedet. Störningar kan även uppkomma på landskapsbilden som har ett värde för kulturmiljön. Den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande
av körvägar och uppställningsplatser har generellt betydelse för i vilken omfattning kulturmiljön kan komma att
påverkas. Detta kommer att fastställas i den kommande
projekteringen av ledningen. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas i samband med arbetet kommer
arbetet stoppas och en anmälan göras till länsstyrelsen.
För övriga föreslagna skyddsåtgärder under byggskedet,
se samrådsunderlaget från april 2020.

3.4.4

Bedömning byggfas

Möjligheter till rekreation och friluftsliv påverkas främst
av den visuella inverkan av luftledningen. I skogsmark
och över öppna strövområden eller landskap kan känslan
av orördhet påverkas.
I både alternativ A och B kommer utredningskorridoren
att passera naturreservatet Lejondal, med syfte att
bevara friluftslivet. Reservatet har främst bildats för friluftslivet med Hällkana friluftsområde. I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sina sandstränder och
klipphällar och vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, grillplatser samt stora ytor för
bollspel och lek. Det finns motionsspår, strövstigar och
vandringsleder i området samt innehar en mängd objekt
med naturvärden. Vidare kommer utredningskorridoren
att passera Kungsängens Golfklubb samt ett område
utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv kring Mälaren, området Mälaren med öar och strandområden.
Området beskrivs som samlade natur och kulturvärden
för Mälaren med öar och strandområden. Ledningen
kommer att vara markförlagd längs denna sträcka över
Mälaren.
På östra sidan av Mälaren går ledningen genom ett
område som utpekats som grön kil med värdekärna och
som aktivitets- och rekreationscentrum enligt Järfällas
översiktsplan. De gröna kilarna omfattar en eller flera
funktioner som till exempel badplats, skidbacke och

Då den planerade verksamheten för delsträckan kommer

elljusspår.

att pågå i etapper under flera år, inom bland annat ett

3.5.2

område av riksintresse för kulturmiljövård, bedöms en
liten negativ påverkan på kulturmiljön uppstå. Bedömningen görs främst mot bakgrund av förutsedd påverkan
på upplevelsen av kulturmiljövärden i anslutning till
byggarbetsplatser. I nuläget bedöms inte någon fysisk
påverkan på kulturlämningar uppstå vid byggnation av
den nya ledningen. Bedömningen görs utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget. Sammantaget
bedöms konsekvensen på kulturmiljö under byggnation
som små.
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Bedömning driftfas

Då utredningskorridoren passerar naturreservatet Lejondal, som syftar till att skydda friluftslivet, samt korsar en
golfbana och passerar ett område utpekat som aktivitets- och rekreationscentrum, bedöms dessa områden
inneha mycket goda förutsättningar för närrekreation
och friluftsliv. Områdenas känslighet klassificeras som
höga värden för friluftslivet.
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Inom naturreservatet, golfbanan samt aktivitets- och
rekreationscentrumet kommer tillgängligheten till närrekreation att försämras, då delar av frilufts-/rekreationsområdet eller mindre delar av kärnområdet skadas
fysiskt. Upplevelsevärdet kan komma att försämras
påtagligt varför detta innebär en måttlig negativ påverkan på friluftslivet. Ledningen som passerar Mälaren
kommer att markförläggas vilket därmed inte påverkar
tillgängligheten till det rörliga friluftslivet. Detta bidrar
enbart till en liten negativ påverkan. Sammantaget
bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv
som måttliga.

3.5.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Påverkan på friluftslivet är kopplad till byggnationen och
främst störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av
själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar
samt uppställningsplatser för maskiner och material.

3.5.4

Bedömning byggfas

Den påverkan som projektet riskerar att medföra på friluftslivet och rekreationen bedöms som måttlig under
byggnation. Tillfälliga störningar kommer att uppstå
inom områdena som är särskilt värdefulla utifrån friluftsliv och rörligt friluftsliv. Sammantaget bedöms konsekvenserna under byggfasen för rekreation och friluftsliv
som måttliga.

3.6

Mark och vatten

3.6.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Det är ett potentiellt förorenat område som identifierats

möjligt undvika att schakta inom deponin.
För Upplands-Bro kommun generellt gäller att strandskyddet är upphävt för mindre vattendrag och sjöar.
Dock gäller 300 meter både inåt land och ut i vattnet för
en stor del av Mälarstranden samt Lejondalssjön. För
byggnation samt schaktning inom dessa områden krävs
ansökan om strandskyddsdispens. Både Lejondalssjön
och Mälaren omfattas även av riksintresse för yrkesfiske.
Hela utredningskorridoren ligger inom ett område med
förbud för mot markavvattning.
Enligt utförd NVI passerar utredningskorridoren några
diken (småvatten och våtmark i jordbruksmark). Vidare
är Mälaren-Skarven (SE661108-160736) utpekad som
preliminära vattenförekomst enligt Vattenmyndighetens
preliminära statusklassning indikerar måttlig ekologisk
status på grund av övergödning. Kemisk status bedöms
ej uppnå god kemisk status med anledning av att PFOS
(brandbekämpningsmedel mm) har uppmätts i halter
som överstiger gällande gränsvärde. Även förhöjda halter
av dioxiner har uppmätts.
Hela Mälaren är utpekad som nationellt värdefull ur
naturvårdsperspektiv samt nationellt särskilt värdefull ur
fisk- och fiskeperspektiv.
Vidare har även Lejondalssjön (SE660523-160785) statusklassats enligt Vattenmyndigheten och indikerar
måttlig ekologisk status på grund av växtplankton.
Kemisk status bedöms ej uppnå god kemisk status.
Längst utredningskorridoren finns ett antal markavfattningsföretag för dike och vall, se Figur 27

inom utredningskorridoren. Området ligger strax norr om
Brunna, är registrerat som industrideponi men vidare
utredning om området kommer att genomföras under
våren 2022. En mer detaljerad planering av kabeln i närheten av detta område kommer att göras för att så långt
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Figur 27 Markavvattningsföretag längst sträckan. Svarta heldragna streck är Dike, blåa sträck är Vall. (Kartan är hämtad från Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands Bro, 2017-06-14)

3.6.2

Bedömning driftfas

Mark- och vattenområden som utredningskorridoren
passera bedöms inneha liten känslighet då dessa inte
används som dricksvattentäkt. Den påverkan på mark
och vatten som projektet riskerar att medföra bedöms
som liten utifrån de idag kända och identifierade föroreningarna. Sammantaget bedöms konsekvenserna som
obetydliga. Påverkan på miljökvalitetsnormer för förekommande vattenförekomster kommer att utredas och
bedömas i kommande MKB. Vidare pågår en tillståndsprocess för vattenverksamhet för den del av HamraÖverbys sträckning som är lagd med sjökabel genom
Mälaren. Denna process pågår parallellt med detta samråd.

(för miljöpåverkan vid rivning, se avsnitt 2.2.9). Nedgrävning av jordlina bedöms inte ge upphov till några betydande konsekvenser då det är ett förhållandevis litet
ingrepp.
Schaktning och i vissa fall gjutning av fundament kommer att ske på plats vid anläggandet av stolparnas fundament. För att förankra så kallade bergfundament kan
även sprängning och borrning i berg komma att behövas.
Gällande kabeln genom Mälaren kan arbetena orsaka
grumling och spridning av sediment. Spridningen kan
avgränsas så att den endast blir lokal.

3.6.4

Bedömning byggfas

3.6.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas

Negativ påverkan bedöms kunna undvikas om byggnation av fundament samt sjökabeln sker så att skada und-

Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina
finns risk för föroreningsspridning från förorenad mark

viks och ledningsgatan anläggs i enlighet med givna
försiktighetsåtgärder.
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3.7

Naturresurshushållning

3.7.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Den kompletterande utredningskorridoren innebär ett
nytt intrång i jordbruksmark och skogsmark längs den
största delen av sträckan. Längs passager där nya ledningar går i skogsmark tas ny mark i anspråk, detta inkluderar även tillfartsvägar till en ny kraftledning, vilket kan
minska den befintliga arean produktiv skogsmark. I jordbruksmark uppstår också ett intrång, vilket ur ett naturresursperspektiv har mindre påverkan än ett intrång i
skogsmark. Detta på grund av att intrånget begränsas till
ytorna närmast stolparna, vilket gör att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor under kraftledningen.
Söder om Lejondalssjön, längs väg E18 återfinns ett stort
vattenskyddsområde, Östra Mälaren. Utredningskorridoren anläggs inte inom området, men angränsar till vattenskyddsområdet på sträckan i alternativ A söder om
Lejondalssjön.

3.7.2

Bedömning driftfas

De naturresurser som berörs finns till viss del i nya ledningsgator där påverkan är högre än för den mark som
redan berörs av befintliga kraftledningsgator. Nya stolpar
innebär att nya odlingshinder tillskapas i jordbruksmarken. Områden som har vissa värdefulla naturtillgångar
och förutsättningar att bruka finns längs sträckan och
därmed klassificeras till måttligt värde. Risken för negativ
påverkan på naturresurser bedöms därmed bli liten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturresurshushållning som små.

3.7.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
För påverkan och specifika förutsättningar se avsnitt 3.7.1

3.7.4

Bedömning byggfas

Den påverkan som projektet riskerar att medföra på
naturresurshållning under byggfas bedöms som små.
Tillfälliga störningar kommer att uppstå men åtgärderna
påverkar inte brukande av naturresursen eller dess kvalitet. Sammantaget bedöms konsekvenserna under byggfasen som små.

3.8 Infrastruktur,
markanvändningsplanering och
planförhållanden

3.8.1 Påverkan och specifika förutsättningar
driftfas
Utredningskorridoren för alternativ A kommer att löpa
parallellt med E18. I övrigt kommer ingen större väg eller
järnväg att korsas.
Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.
Upplands-Bro kommun
Nu gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP
2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011.
Aktuell utredningskorridor berör områden som i kommunens översiktsplan anges som tätortsavgränsning. Se i
Figur 28 med de detaljplaner som blir direkt berörda av
den föreslagna sträckningen (från väst till öst):
Tång 2:5 – Prioritet 1 (del av gällande plan nr 8907 samt
Örnäs 1:9 1002)
>
Örnäs 1:9 1002 – gällande plan
>
Del av Tång nr 8907 – gällande plan
>
Rankhus – Prioritet 2A
Söder om Lejondalssjön återfinns ett detaljplaneområde som
angränsar till aktuell utredningskorridor:
>
Trumpetartorp (Finnsta 2:5 m.fl.) - Prioritet 2A
>

Tång 2:5
Fastigheten Tång 2:5 används idag som golfbana, se
illustrationsritning i Figur 29. Tång 2:5 är en pågående
detaljplan som är av prioritet 1 i kommunens planarbete,
dvs högsta prioritet med möjlighet att utveckla tätorterna/näringslivet och offentlig service och genomföras
under nuvarande mandatperiod. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och tillhörande verksamheter) inom planområdet och därmed
utöka befintligt verksamhetsområde i Brunna. För området som omfattas av detta planförslag gäller idag två
antagna planer - detaljplan nr 8907 samt Örnäs 1:9 nr
1002.
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Figur 28 Planerade (orange) och gällande (lila) detaljplaner kring Brunna inom Upplands-Bro kommun.

Figur 29 Illustrationsritning för detaljplan Tång 2:5, med lagerlokaler och dagvattendammar, uppställning
för lastbilar m.m.
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Örnäs 1:9, nr 1002, är en gällande plan och ligger precis
söder om ovan beskrivna detaljplan. Örnäs 1:9 är ett
verksamhetsområde, användningen avser lager, logistik,

programmet omfattar hela Rankhusområdet, ca 450 ha
varav ca 75 ha är vattenområde. Området ska detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Hittills har förslag till

ej störande industri, handel samt kontor (delvis med möjlighet till hotell och konferens). Till dess att en ny detaljplan antas för området gäller detaljplan 8907-F för del av

detaljplan för en Etapp 1 tagits fram, vilket var utsänt för
samråd under våren 2018. Etapp 1 ligger i den södra
delen av planområdet och omfattar ca 60 ha mark och

Tång som omfattar golfbana. Då fastigheten förvärvats
av ICA är det dock troligt att området på något sätt kom-

föreslår 2 900 bostäder, 8 förskolor samt ca 3 600 kvadratmeter tillkommande ytor för handel.

mer att detaljplaneläggas även om inte nuvarande förslag enligt Tång 2:5 antas. I den gällande planen för
området är markanvändningen golfbana med tillhörande

För den norra delen av planområdet finns endast planprogram framtagen. Beroende på i hur många etapper

anläggningar så som klubbhus, restaurang, dagkonferensanläggning, parkering m.m.
Rankhus
Inom området väster om sjön Mälaren strax söder om
Försvarsmakternas militära område planeras detaljplanen Rankhus, se planområdet i Figur 30. I kommunens
översiktsplan är Rankhus utpekat som ett utbyggnadsområde där ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E18 bedöms kunna inrymmas. Planprogram
för Rankhus godkändes av kommunstyrelsen 2009. Plan-

kommunen planerar att bygga ut området är det troligt
att den norra delen är den som tas i anspråk sist i
utbyggnaden, då den ligger längst från övriga tätorten.
Aktuell utredningskorridor med markförlagd ledning planeras att korsa den norra delen av planområde. Dialog
har därför hållits med kommunen. Kabelalternativet
berör troligen planen i liten omfattning och det finns troligen möjligheter att anpassa planen till kabelsträckningen. Etapp 1 för planen berörs inte av
ledningsförslaget.

Figur 30 Detaljplan Rankhus. Etapp 1 för detaljplanen markerat med blått. Övriga planprogrammets område
ligger inom streckad blå linje.
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Trumpetartorp
Trumpetartorp är en detaljplan under framtagande med
prioritering 2A, dvs handläggs aktivt, se översiktskarta i
Figur 31. Syftet är att utreda möjligheten till etablering
för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på
platsen. Det planeras även en gång- och cykelväg med
anslutning till Lejondalsvägen samt en entréplats/

besöksparkering med sittplatser och informationsskylt
till Lejondals naturreservat. Enligt gällande tidplan skulle
planen tagits upp för antagande under vintern 2020, så
verkar dock inte ha skett. Planområdet ligger direkt norr
om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka, och är idag
delvis påverkat av utbyggnationen av nya trafikplatsen.
Planområdet är ungefär 2 hektar stort och består idag till
största del av skog och ängsmark.

Figur 31 Översiktskarta med planområdet Trumpatorp markerat med blått.

Järfälla kommun
Den 2 juni beslutade kommunfullmäktige att anta en ny
översiktsplan för Järfälla kommun, Översiktsplan Järfälla
– nu till 2030. Området som aktuell utredningskorridor
passerar på östra sidan av Mälaren anges som Grön värdekärna och som aktivitets- och rekreationscentrum. Det
finns inga pågående detaljplaner längst aktuell utredningskorridor.

3.8.2

Bedömning

Utifrån känd information som presenteras ovan bedöms
planerad ledningssträckning på merparten av förekommande planområden inte motverka planernas syften.
Påverkan på planförhållandena kommer dock att utredas
vidare under framtagandet av MKB.
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Hänsyn tas till vilka åtgärder som krävs eller rekommenderas för att minimera eller undvika påverkan. Påverkan
på de vägar som korsas eller berörs bedöms i detta
skede kunna undvikas genom anpassad stolpplacering,
varpå risken för negativ påverkan bedöms som obetydlig.
Den sammantagna påverkan på infrastruktur och planförhållanden bedöms därmed som obetydlig.

3.8.3 Påverkan och specifika förutsättningar
byggfas
Exakta hur byggnationen ska utföras och vilka transportleder som ska användas kommer att utredas vidare
under framtagandet av MKB. Korsning med större vägar
kommer att genomföras med schaktfri metod vilket innebär att man kan borra under marken på kortare avsnitt,
utan att påverka markytan.

mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY 41

Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggandet av kraftledningar eftersträvar Svenska kraftnät att
minimera påverkan på annan infrastruktur, så som vägar,
järnvägar och andra kraftledningar.

3.8.4

Bedömning

Trafiken på närliggande allmänna vägar och farleder
under byggnation kommer att kunna fortlöpa men påverkas i liten form av begränsningar under anläggningsarbetena. Hänsyn tas till vilka åtgärder som krävs eller
rekommenderas för att minimera eller undvika påverkan
på infrastrukturen och planområdena, varpå risken för
negativ påverkan bedöms som obetydlig. Den sammantagna påverkan på infrastruktur och planförhållanden

3.9

3.9.1

Totalförsvarets militära del

Påverkan och specifika förutsättningar

Norr om Brunna i Kungsängen ligger totalförsvarets
verksamhet vilket är utpekat som riksintresse för totalförsvaret, riksintresset Kungsängen/Rosersberg (Se
mörkrosa område i Figur 32). Verksamheten består av ett
kasernområde och ett av Försvarsmaktens förband Livgardet. Utanför riksintresseområdet finns ett influensområde, Kungsängens skjut- och övningsfält/Rosersbergs
övningsfält (rosa område i Figur 32). Från området är
påverkan främst genom skottbuller från verksamheten.

bedöms därmed som obetydlig.

Figur 32 Riksintresse för totalförsvaret samt influensområde och väderradarstation med stoppområde.
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Runt Håtuna återfinns en väderradarstation med ett
stoppområde för vindkraftverk (se rund cirkel i Figur 32).
Inom området får vindkraftverk, och i viss mån master
och höga objekt efter analys inte uppföras, eftersom de
bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.
Runt Ärna flygplats/Uppsala övningsflygplats återfinns
influensområde (MSA-område) för Uppsala övningsflygplats. MSA-område eller -yta är ett område kring en militär eller civil flygplats där höga objekt kan påverka
flygplatsens MSA (Minimum Sector Altitude). Inom
MSA-området får inga höga fasta installationer som är
högre än den fastställda MSA-höjden förekomma. Denna
höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på
riksintresset uppstår. Inom de aktuella MSA-sektorerna
skulle uppförandet av objekt som är högre än 180 respektive 270 meter över havet medföra påtaglig skada på
riksintresset. Alla plan- och lovärenden rörande höga
objekt ska remitteras till Försvarsmakten. Inom MSAområden eller -ytor görs en bedömning från fall till fall
om vad som är höga objekt och om lokaliseringen av det
höga objektet påverkar området.
Efter omfattande justeringar och dialog med Försvarsmakten har aktuell utredningskorridor som omfattas av
detta samrådsunderlag tagits fram. Flertalet remisser
samt möten har genomförts för att identifiera en framkomlig sträcka för ledningen. Dialogen med Försvarsmakten har resulterat i de sträckningar som redovisas
samt höjder och stolpplaceringar noggrant anpassats för
att Försvarsmaktens verksamhet inte ska påverkas.
Däremot kommer utredningskorridoren att beröra influensområde/påverkansområdet för buller eller annan risk
tillhörande riksintresset Kungsängens övnings- och
skjutfält.

3.9.2

Bedömning

Försvarsmakten har i yttrande avseende denna utredningskorridor framfört bedömningen att under förutsättning att ingen del av ledningen uppförs inom riksintresset
Kungsängens övnings- och skjutfält motsätter sig Försvarsmakten inte föreslaget. Försvarsmakten framför
däremot ett antal synpunkter som myndigheten önskar
att Svenska kraftnät så långt möjligt förhåller sig till:
>

Försvarsmakten bedriver inom Kungsängens övnings-
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>

och skjutfält militär verksamhet med helikopter. En ny
luftledning i föreslagen sträckning skulle medföra etableringen av ett nytt flyghinder som Försvarsmaktens
helikopterverksamhet behöver förhålla sig till. Med hänsyn till ovan är det därför önskvärt att ledningen begränsas i höjd där så är möjligt och att längre ledningsspann
mellan ledningsstolpar hindermarkeras.
Det vore önskvärt att avverkning av befintlig skog i
största möjliga mån minimeras i området intill, men i
synnerhet inom, riksintresset. Skogspartier har en bullerreducerande effekt och bidrar därmed till att minska
den omgivningspåverkan i form av buller som delar av
Försvarsmaktens verksamhet inom övnings- och skjutfältet ger upphov till.

Utredningskorridoren har anpassats efter totalförsvarets
militära område och påverkansområde. Vidare kommer
utredningskorridoren att löpa genom påverkansområde
för väderradarn samt MSA-området.
Försvarsmakten har i tidigare yttrande lämnat bedömningen att Försvarsmakten inte motsätter sig en ledningsdragning under förutsättning att den nya ledningen
inte överskrider höjden för högsta intilliggande befintliga
ledning i närbelägen ledningsgata. Ett sådant uppförande
bedöms inte medföra etablerandet av nya flyghinder
inom stoppområdet.
Försvarsmaktens område kommer till viss del kan skadas
av tillkommande infrastruktur. Då Försvarsmaktens
område så långt det går kommer att undvikas bedöms
påverkan som liten och därmed de sammantagna konsekvenserna för totalförsvarets militära del som obetydliga.

3.10 Klimatpåverkan

3.10.1 Påverkan och specifika förutsättningar
Genom att bygga nya ledningar eller bygga om befintliga
bidrar Svenska kraftnät till att möjliggöra den gröna energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Nya ledningar möjliggör anslutning
av förnybar energi till transmissionsnätet och den ökade
elförbrukning som omställningen till fossilfri energianvändning innebär.
Byggandet av en kraftledning medför dock även en negativ klimatpåverkan genom de växthusgasutsläpp som
sker vid bygg- och anläggningsarbetena och vid framställningen av de byggmaterial som används. Vid byggoch anläggningsarbeten uppstår luftföroreningar i

mråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby - KS 19/0506-45 Yttrande på samråd avseende ny utredningskorridor mellan Markeby och Överby : 2. Samrådsunderlag kompletterande samråd avseende delsträckan Markeby-Överby

HAMRA-ÖVERBY 43

samband med schaktningsarbeten och transporter. När
det gäller byggmaterial har aluminium, stål och betong
störst klimatbelastning per byggkilometer. Även avskogning för ledningsgatan bidrar indirekt till negativ klimatpåverkan.
Sett till en lednings hela drifttid utgör dock utsläpp till
följd av transmissionsnätsförluster en större andel av
ledningens totala negativa klimatpåverkan än de utsläpp
som sker under byggfasen.
För att bedöma dessa effekter använder sig Svenska
kraftnät av livscykelanalyser och har ett egenutvecklat
verktyg för beräkning av miljöpåverkan under ett transmissionsnäts investeringslivscykel. Beräkningarna görs
för en livslängd på 40 år och i de beräkningar som gjorts
ingår även de stationer som hör till i projektet.
Investeringen i Storstockholm Väst innebär materialåtgång om totalt 24 000 ton varav metaller utgör 5000
ton av dessa och resterande del står stolpfundamentet
för. Ledningsförnyelserna står för hela 90 procent av
materialåtgången. Om hänsyn tas till investeringens hela
livscykel handlar det om utsläpp om 29 000 ton CO2e.

3.10.2 Bedömning
Anläggandet av ledningen bidrar till utsläpp av koldioxid,
liksom den materialåtgång som är nödvändig för att uppföra ledningen och som tar naturresurser i anspråk.
Påverkan är dock tidsmässigt begränsad och möjligheter
finns för återvinning och återbruk av material den dag
ledningen behöver förnyas eller tas ur bruk. Byggandet
av ledningen bedöms ha en liten negativ påverkan på klimatet.
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4. HÄNSYNSTAGANDEN
4.1

4.1.1

Generella hänsynsåtgärder

Magnetfält

Svenska kraftnät följer vad de myndigheter som är
ansvariga för hälsofrågor relaterat till magnetfält rekommenderar. De myndigheter som följer forskningen och
utvecklingen när det gäller elektriska och magnetiska fält
är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket,
Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Svenska kraftnät beaktar magnetfält i verksamheten i
syfte att hantera den vetenskapliga osäkerhet som finns
om långtidsexponering för magnetfält kan orsaka en
ökad risk för barnleukemi. Vid planering av nya ledningar
innebär det att magnetfält är en av de faktorer som
påverkar utformning och lokalisering, tillsammans med
flera andra faktorer som till exempel påverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och naturresurshållning.
Dessutom tas hänsyn till vad som är tekniskt möjligt,
personsäkert, driftsäkert och ekonomiskt hållbart. Om
magnetfälten från en ny ledning – efter dessa samlade
bedömningar av motstående intressen – beräknas överstiga 0,4 μT i någon bostad-, grundskole- eller förskolebyggnad utreder Svenska kraftnät om ytterligare
åtgärder för att reducera magnetfält är rimliga på den
platsen. Såväl WHO som Institutet för miljömedicin
bedömer att åtgärder i syfte att begränsa magnetfält
endast ska vidtas om de det kan ske utan stora kostnader
eller andra olägenheter.

4.1.2

Elsäkerhet

Lagstiftningen inom elsäkerhetsområdet återfinns i elsäkerhetslagen (2016:732), elsäkerhetsförordningen
(2017:218) samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Lagstiftningen reglerar bland annat minsta avstånd mellan kraft-

ledningar och byggnader.
Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brottsäkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade
för att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna är vidare utrustade med åskskydd.
Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse där man kan förvänta sig att många människor
uppehåller sig.

4.1.3

Säkerhetsskydd

Enligt säkerhetsskyddslagen är verksamhetsutövaren
skyldig att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den
egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts
säkerhetsarbete omfattar fysiska och tekniska skydd
kring elförsörjningens anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, säkerhetsskyddade upphandlingar och
utbildning av personal.
I säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ställs bland annat krav
på att en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras minst
vartannat år. Lagstiftningen och svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd SvKFS (2019:1) ställer krav på
att säkerhetsskyddsklassificerad information hanteras på
ett säkert sätt.
Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur
är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Skyddet inriktas mot
sabotage, terrorism och spioneri. Säkerhetspolisen har
utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. I dessa beskrivs närmare
begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet.
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Vägledningarna finns tillgängliga på Säkerhetspolisens
hemsida.

4.2

Specifika hänsynsåtgärder

Nedan redovisas förslag till skyddsåtgärder så långt vi
vet idag för skydd av natur- och kulturmiljön.

4.2.1

Hänsyn till naturmiljön

> Samtliga naturvärdesobjekt som karterats i utförd Naturvärdesinventering kommer i möjligaste mån undvikas.
Rekommendationen är att särskild hänsyn tas inom och i
direkt anslutning till objekt med naturvärdesklass 1 och
naturvärdesklass 2. Dessa objekt är så pass värdefulla för
biologisk mångfald att de är av intresse att bevara på
nationell nivå. Generellt behövs också en viss skyddszon
runt dessa objekt för att undvika eller minimera påverkan
inne i naturvärdesobjekten. Som generellt hänsynsarbete
bör även anläggningsarbetet (inkl. avverkning av skog)
utföras utanför häckningsperiod.

4.2.2
>

Fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar
ska så långt det går att undvikas och undvika att påverkas. Särskilda restriktioner för det framtida underhållet
ska tas fram för eventuella fornlämningar som kommer
att vara belägen inom planerad ledningsgata och skrivas
in i ledningsrättsavtalet eller liknande dokument. Syftet
med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen vid
framtida underhållsåtgärder.

4.2.3
>

Hänsyn till kulturmiljön

Hänsyn till friluftslivet

Anpassningar kommer att utföras för att undvika för
stora ingrepp i områden med höga friluftsmässiga värden.
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5. UTREDDA ALTERNATIV OCH UTFORMNINGAR
Inom projektet har ett stort antal alternativ och utformningar utretts för den planerade ledningen mellan HamraÖverby, olika lösningar både vad gäller systemteknisk utformning och lokalisering. I det här kapitlet beskrivs dessa
alternativ och utformningar

5.1

Nollalternativet

Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen
om den planerade kraftledningen mellan stationerna
Hamra och Överby inte byggs.
Nollalternativet innebär att transmissionsnätet i västra
Stockholmsområdet inte förstärks som planerat vilket
innebär att begärda (ökade) effektuttag i länet inte kan
accepteras då gällande driftsäkerhetskrav måste upprätthållas.
De befintliga 220 kV luftledningar som skulle rivas som
en del av projektet skulle bli kvar, med undantag för ledning KL 12 S3-4 som kommer att rivas, vilket skulle innebära att intrångsförbättrande åtgärder för vissa
fastigheter inte skulle kunna genomföras.
Närhet till befintliga ledningar vid befintlig bebyggelse
skulle då bli kvar mellan Hamra och Överby.

5.2

Systemteknisk utformning

El kan överföras som växelström eller som likström, via
luftledning eller via kabel. I Sverige, och i resten av världen, är växelströmsnät med luftledningar den dominerande tekniken för att transmittera el på höga
spänningsnivåer och över långa sträckor. Valen mellan
likström eller växelström respektive luftledning eller
kabel utgör grundläggande teknikval. I detta avsnitt
redovisas Svenska kraftnäts grunder för val av teknik i

5.2.1

Växelström eller likström

Det svenska transmissionsnätet är baserat på växelströmsteknik som är den dominerande tekniken i elförsörjningen alla led. Därför är det svenska
transmissionsnätet, precis som alla stora elsystem i världen, baserat på växelström. Växelströmsteknik möjliggör
att de nordiska elektriska delsystemen kan hållas sammankopplade och därmed drivas som ett synkront system. Ett synkront system innebär att delsystemen har
samma frekvens vilket i sin tur möjliggör för en gemensam, delad, nordisk balans- och reservhållning. Växelström i en luftledning uppfyller alla krav som tillsammans
ska ge en driftsäker, miljöanpassad och kostnadseffektiv
elförsörjning och oftast utgör huvudalternativet vid omeller tillbyggnader i transmissionsnätet.
I dag används likström i elförbindelser främst där syftet
är att knyta ihop olika kraftsystem (till exempel två växelströmssystem som inte är synkrona med varandra)
eller att möjliggöra elöverföring med sjökablar på längre
avstånd. I vissa speciella fall kan likströmsteknik även
användas för att överföra el på långa avstånd mellan två
punkter i ett kraftsystem förutsatt att förbindelsen inte
ska interagera med underliggande växelströmssystem.
Det aktuella projektet som är ett integrerat projekt i det
maskade svenska transmissionsnätet faller inte under
ovan nämnda användningsområden för likström.

dessa avseenden.
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5.2.2

Luftledning

När nya växelströmsledningar byggs eller befintliga förnyas i transmissionsnätet väljs i första hand luftledning

>

som teknisk utformning. Det beror främst på de tekniska
och ekonomiska förutsättningarna för luftledning respektive markkabel i växelströmsnätet på högre spänningsnivåer. Fördelarna med luftledningar jämfört med
markkabel på aktuella spänningsnivåer är flera men kan
sammanfattas i att luftledningsutförandet
>
>
>
>

>
>

är tekniskt okomplicerat och utan behov av anpassningsinvesteringar till befintligt nät,
är en beprövad tillförlitlig teknik med hög tillgänglighet/
driftsäkerhet,
har hög reparationsberedskap,
inte ökar risken för introduktion av låga resonansfrekvenser i transmissionsnätet, med påverkan på resonanta
överspänningar och elkvaliteten,
har mindre påverkan på markbundna värden och hydrologi samt
är betydligt billigare än markkabel.

5.2.3

Markkabel

Med dagens förutsättningar kan markkabelteknik endast
användas i begränsad omfattning i 400 kV växelströmsnätet. De huvudsakliga skälen till det är:
>

>

>

En 400 kV växelströms kabelförbindelse har en högre
statistisk felfrekvens än motsvarande förbindelse i luftutförande, fel som dessutom är svårare att rätta till. Felsökningsmomentet är längre och mer komplicerat
jämfört med en luftledning Sammantaget leder detta till
att en markkabelförbindelse får en lägre tillgänglighet än
en motsvarande luftledning.
För transmissionsnätets del är en hög tillgänglighet viktig för att minimera antalet anläggningar som behöver
byggas i transmissionsnätet för att klara avbrottsfria
elleveranser. En lägre tillgänglighet i de anläggningar
som ingår i transmissionsnätet innebär alltså i förlängningen att fler anläggningar behövs för att klara samhällets krav på elförsörjningen. Den lägre tillgängligheten
kan helt eller delvis motverkas genom att bygga in
redundans i markkabelförbindelser.
På senare år har även uppmärksammats att kabelanläggningar i högspänningsnätet introducerar resonansfrekvenser i ett betydligt lägre spektrum än vad som
förekommit historiskt i de högspända transmissionsnäten. Risken med låga resonansfrekvenser i transmissionsnätet är att det kan orsaka temporära
överspänningar samt förstärkning av redan befintliga
övertoner med påverkan på elkvaliteten. Det kan i sin tur
leda till överslag med efterföljande haveri i närliggande

>

anläggningar i nätet. I viss mån kan dessa ökade risker
hanteras men det förutsätter att kabeltekniken tillämpas
restriktivt.
Kostnaderna för ett markkabelalternativ är vidare
väsentligt högre än kostnaderna för en luftledning och
markkabelförbindelsers tekniska livslängd är ungefär
hälften så lång som en luftlednings. Ska redundans byggas in i en markkabelförbindelse innebär det ännu högre
kostnader.
Eftersom markkabelförbindelser tar längre tid att reparera och reparationer är mer beroende av material och
kompetens från en viss leverantör kan kabelförbindelser
också medföra en ökad sårbarhet i händelse av kris, krig
eller andra extrema händelser med t.ex. globala restriktioner, minskad produktion av komponenter och
begränsningar i transportsektorn.

De risker som finns gällande markkabel i transmissionsnätet som nämns ovan innebär att markkabel bara övervägs om det är miljömässigt motiverat, tekniskt
hanterbart och där framkomlighet för luftledning inte
bedöms finnas.
Att markkabel planeras på en delsträcka av den planerade ledningen mellan Hamra och Överby motiveras med
att det inte bedöms vara möjligt att få plats med en luftledning på den delsträcka där ledningen går längs med
Kungsängens övnings- och skjutfält över till Ängsjö i Järfälla kommun. Detta dels på grund av att sjöpassagen
mellan Upplands Bro och Järfälla är för lång för att passera med en luftledning, och dels på grund av att en luftledning på denna sträcka inte bedöms vara framkomlig
på grund av kommunens yttrande om att sträckningen är
oacceptabel. Det sistnämnda beskrivs utförligare i
avsnitt 5.3 och i Tabell 1 nedan.

5.3

Lokaliseringsutredning

Inom projektet har ett stort antal alternativ och utredningskorridorer studerats för den planerade ledningen
mellan stationerna Hamra och Överby. De utredningskorridorer och sträckningsförslag som utretts och avförts
i tidigare skede, i samband med framkomlighetsstudien
och myndighetsdialogen, beskrivs i Samrådsunderlaget
från 2020 (i huvuddokumentet och i bilaga 6). Se
Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/hamra-overby
i menyn Dokument och kartor. Nedan beskrivs de sträckningsförslag som utretts och avfärdats i samrådsskedet.
Ett första avgränsningssamråd för Hamra-Överby
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genomfördes under april till juni 2020 avseende en
utredningskorridor från Markeby till Överby, se rosa korridor som visas i Figur 33 . Med anledning av att För-

som detta kompletterande samråd gäller, följer till en
början (från Hamra station) samma utredningskorridor
som tidigare alternativ i avgränsningssamrådet, för att

svarsmakten i sitt yttrande hävdat negativ påverkan på
deras riksintresse övrigt, utredde Svenska kraftnät en
alternativ sträckning för delsträckan Kolsta-Björkudden-

vid Markeby gå vidare i utredningskorridoren från det
kompletterande samrådet. Vid Norränge viker utredningskorridoren av söderut, för att söder om Näshagen

Skråmstatorp, se gul korridor som visas i Figur 33. Ett
kompletterande samråd avseende den alternativa sträck-

dela upp sig i två sträckningsalternativ, alternativ A och
B, för att undvika Försvarsmaktens skjut- och övningsfält

ningen genomfördes under september till november
2020. Vid det kompletterande samrådet framförde Försvarsmakten att de även motsätter sig att den planerade

Kungsängen. I alternativ A viker ledningen av söderut
och följer Lejondalssjöns västra sida och rundar sjön
parallellt med E18 för att strax innan Brunna samhälle

ledningen uppförs över riksintresset Kungsängens
övnings- och skjutfält.

vika av österut. I alternativ B passerar ledningen österut
över Lejondalssjön och passerar på östra sidan av sjön
genom naturreservatet Lejondal. Båda alternativen och

Med anledning av det, har två olika sträckningar genom
Upplands Bro kommun utretts under 2021 för att undvika
påtaglig skada på Försvarsmaktens övnings och skjutfält
Kungsängen. Det ena sträckningsförslaget, som omfattade en luftledning genom Kungsängens tätort och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (se grön korridor i Figur
33), avfärdades, då alternativet inte bedömdes vara
framkomligt. Detta eftersom kommunen framfört att
sträckningen är oacceptabel, då den skulle medföra en
påtaglig skada både för tätorten Kungsängen och för
kommande planläggning. Kommunen beslutade mot
bakgrund av det att inte påbörja planläggning enligt den
ansökan om planbesked som Svenska kraftnät lämnat in
till kommunen.
Det valda utbyggnadsförslag mellan Hamra och Överby,
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utredningskorridoren fortsätter sedan österut och korsar
Kungängens Golfklubb. I höjd med Brunna samhälle föreslås ledningen grävas ned. Markförlagd ledning kommer
sedan att anläggas österut genom sjön Mälaren för att
öster om Mälaren återigen blir luftburen och ansluta till
station Överby. Se lila korridor i Figur 33.
Inför valet av utbyggnadsförslag har Svenska kraftnät
gjort en samlad bedömning och intresseavvägningar utifrån inkomna synpunkter från de genomförda samråden
och tidigare inkomna yttranden. Hänsyn har tagits till
driftsäkerhet och teknik, men även till intressen såsom
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, landskapsbild, Försvarsmaktens riksintressen och påverkansområden, kommunal planering samt människors hälsa
och miljö.
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Figur 33. Avfärdade alternativ i utredningsskedet tillsammans med vald utredningskorridor (lila).

5.4

Avfärdade utredningskorridorer

I Tabell 1 beskrivs de alternativ som utretts och som
avfärdats för vidare utredning i samrådsskedet. De alternativ som avfärdats i tidigare skede redovisas i samrådsunderlaget från 2020 (huvuddokumentet och i bilaga 6),
se på Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/hamraoverby i menyn Dokument och kartor.
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Tabell 1. Utredda och avförda alternativ i samrådsskedet mellan Hamra och Överby.

ALTERNATIV

BESKRIVNING

AVFÄRDAS PÅ GRUND AV

Avförda alternativ från utredningen
UTBYGGNADSFÖRSLAG

Utredningskorridorer från avgränsningssamråden under 2020. Omfattar sträckan Markeby
till Överby genom Försvarsmaktens riksintresse
övrigt samt den nya delsträcka Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp.

Avfärdades i två steg. Delsträckan från Markeby och
söderut gick igenom Försvarsmaktens riksintresse
övrigt, varvid de hävdade påtaglig skada på riksintresset i det första avgränsningssamrådet, vilket ledde
till att delsträckan avfärdades. I det kompletterande
samrådet hösten 2020 framförde Försvarsmakten
påtaglig skada på Kungsängens övnings och skjutfält,
vilket ledde till resterande del av utredningskorridoren söderut till Överby station avfärdades.

UTBYGGNADSFÖRSLAG

Luftledningsalternativet som endast berörde
Upplands-Bro kommun. Luftledning gick inledningsvis norr om Kolsta i befintlig ledningsgata
och sedan i ny ledningsgata genom jordbruksmark via Björkudden och vidare genom
skogsmark fram till Skråmstatorp. Därefter
gick ledningen söderut från Näshagen mot E18
söder om Lejondalssjön, vidare genom Brunna
och Kungsängen.

Alternativet berörde ett flertal områden där detaljplanering pågick. Ledningen planerades gå mitt
igenom tätorten Kungsängen och igenom LillsjönÖrnässjöns naturreservat. Enligt Upplands Bro kommun var sträckningen helt oacceptabel, då den skulle
medföra en påtaglig skada både för tätorten och för
kommande planläggning. Kommunen beslutade mot
bakgrund av det att inte påbörja planläggning enligt
den ansökan om planbesked som Svenska kraftnät
lämnat in till kommunen.
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6. SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för den kompletterande utredningskorridoren för respektive intresseområde under driftsfasen, se Tabell 2. I bedömningsmetodiken anges även positiva effekter om så är aktuellt.
Under kommentarsspalten lämnas i förekommande fall en kort motivering till bedömningen.
Den samlade bedömningen har gjorts utifrån befintligt kunskapsläge och kan med ökad kunskap komma att ändras. Först i MKB kommer den slutliga bedömningen kunna göras. Vid beslut om slutlig sträckning kommer Svenska
kraftnät även ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt hållbart.
Tabell 2 Preliminär samlad bedömning för aktuell utredningskorridor under drift mellan Markeby och Överby .
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7. PRELIMINÄR UTFORMNING AV MKB
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram för den sträckning som efter samrådsprocessen bedöms
som mest lämplig. I MKB:n beskrivs och bedöms effekterna mer detaljerat än i samrådsunderlag och fullständiga rapporter från inventeringar tas med. MKB:n kommer att utgöra underlag för ansökan om nätkoncession.
I den MKB som tas fram föreslås följande delar ingå:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Beskrivning av verksamheten, dess lokalisering och
utformning
Beskrivning av genomförd myndighetsdialog och
avgränsningssamråd
Beskrivning av resultat från genomförda inventeringar
Alternativa utformningar för verksamheten och nollalternativet
Redogörelse för val av utredningskorridor och sträckning
Rådande miljöförhållanden och bevarandeintressen
Miljökonsekvenser
Hänsyns- och skyddsåtgärder
Samlad bedömning

De miljökvalitetsmål som behandlas i kommande MKB är
följande: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker
strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd
miljö, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.

7.1

Inventeringar i fält

Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) har en naturvärdesinventering samt en kulturmiljöinventering genomförts inom utbyggnadsförslaget.
Området är fornlämningstätt och värdefulla biotoper
förekommer. Syftet med en naturvärdesinventering är att
identifiera, avgränsa och beskriva ytor med betydelse för
biologisk mångfald. Syftet är även att dokumentera och
bedöma dess värden, att föreslå skyddsåtgärder samt att
bedöma vilken påverkan projektet kan tänkas ha på
dessa.
Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt SIS standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) med
detaljeringsgraden medel, som är den detaljeringsgrad

som rekommenderas för kraftledningsgator. Tillägg
enligt metoden som bedöms vara nödvändiga i detta
uppdrag är:
>
>

Detaljerad redovisning av artförekomst
Generellt biotopskydd

Utöver detta genomfördes fågelinventeringar vid Hjälstaviken, samt vid förekommande sjöpassager under
2020/21.
En kulturmiljöutredning, i kombination med fördjupad
fornminnesinventering, har genomförts för att möta
Länsstyrelsens krav. Kulturmiljöutredningen ska utreda
utbyggnadsförslagets påverkan på kulturmiljövärden för
att välja den ur kulturmiljösynpunkt bästa sträckningen.
Parallellt med kulturmiljöutredningen genomfördes en
fördjupad fornminnesinventering. Resultatet av denna
arbetas in i kulturmiljöutredningen. I samband med
inventeringen besöktes sedan tidigare kända fornlämningar. Beroende på när fornminnesinformationen uppdaterades senast kan de få ny inmätning, fotograferas
och beskrivas på nytt, så att informationen i Fornsök är
uppdaterad. Under inventeringen genomfördes även de
fältbesök som krävs för att genomföra den kulturhistoriska karaktäriseringen och bedöma påverkan på inom
ramen för kulturmiljöutredningen.
Utöver inventeringar görs även geotekniska markundersökningar inför byggnation.
För vattenverksamheten i Mälaren kommer bottenscanning samt NVI att genomföras under sommaren 2022.
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8. TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH DISPENS
Utöver den koncession som ansöks om hos Energimarknadsinspektionen (EI) kommer Svenska kraftnät ansöka om
övriga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning.

8.1

Aktuella tillstånd, anmälningar och dispenser för sträckningen

Ett stort antal tillstånd, anmälningar och dispenser kan komma att sökas för den planerade transmissionsnätsledningen, däribland följande:
>
>
>
>
>
>

Tillstånd för arkeologisk undersökning
Samråd enligt 12:6 miljöbalken och 2:10 kulturmiljölagen
Tillstånd Natura 2000
Dispens biotopskydd och strandskydd
Anmälan om vattenverksamhet
Flyghinderanalys och flyghinderanmälan

8.2 Medgivande om
förundersökningar
Markundersökningar görs för att ta fram ett underlag för
val av fundament och stolpar. Svenska kraftnät skickar då
ut en förfrågan om medgivande om förundersökning
(MFÖ) till berörda fastighetsägare. Om fastighetsägaren
lämnar sitt medgivande innebär det inte att
fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin
fastighet. Det är endast ett medgivande om att Svenska
kraftnät får genomföra de undersökningar som anges i
avtalet. Där fastighetsägaren inte godkänt att
undersökningarna ska få genomföras ansöker Svenska
kraftnät om resolution hos länsstyrelsen.

8.3

Ledningsrätt

För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda
fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande av
markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och
nätägare. I vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken.
Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen.
Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i samband med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats lämnas en ansökan om ledningsrätt in till
Lantmäterimyndigheten för att säkerställa rätten till marken oavsett om berörda fastigheter byter ägare eller om
fastighetsindelningen förändras. Ledningsrätten gäller på
obegränsad tid.
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9. PRELIMINÄR TIDPLAN
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10. BILAGOR
Bilaga 1. Översiktskarta
Bilaga 2. Svenska kraftnäts bedömningsgrunder
Bilaga 3. Kartserie naturvärde
Bilaga 4. Kartserie kulturvärde
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11. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING
Allmänna intressen

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven

Intressen som företräds eller främjas av samhället, det
allmänna, till skillnad från enskilda intressen.

mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950).
Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada
eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan läns-

en planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande
miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer omfattande
samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.
Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.
Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av
en livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal
miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.
Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som
upprättas av kommunen för att reglera markanvändning
och bebyggelse.
Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger
upphov till ett elektriskt fält.

styrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.
Geoteknisk undersökning
Syftet med geoteknisk undersökning är att fastställa
jord-, berg- och grundvattenförhållanden.
GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information.
Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur
många gånger strömmen byter riktning per sekund.
Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och
som används dagligen av samhället. Till infrastruktur
brukar man vanligtvis räkna system som omfattar vägar,
järnvägar, energisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Iso-

Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I

latorer används i kraftledningar för att stolparna inte ska
vara strömförande.

varje fas finns två eller tre strömförande fasledare också
kallade faslinor.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan,
längs med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda

Fornlämningar
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stolpar, och utgör luftledningens anslutning till jord.

liga medgivanden till en förundersökning.

kV

Förundersökningen innebär bland annat att markförhål-

Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

landen och artbestånd inventeras, mätningsarbeten
utförs, en utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och prövningen av ansökan sker hos
Energimarknadsinspektionen. Regeringen är överklagandeinstans.
Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och
uttryck för människans påverkan och bruk av den fysiska
miljön.
Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.
Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste
hållas fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan av skogsgata och sidområden. Ledningsgata
för kabel måste hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem.
Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda
ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra
behövliga anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obegränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i ledningsrättslagen.
Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsägaren respektive Svenska kraftnät har. Genom att
underteckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren att ledningen får byggas med en bestämd
sträckning på fastigheten.
Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastighetsägare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skrift-

medgivande till förundersökning innebär inte att fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1
januari 1999.
Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.
ex. ett ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt, det
vill säga utan någon värdering.
Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens
uttrycks som en värderande bedömning.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och
vilken påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis
boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer
detaljerat Den beskriver också vilka åtgärder som kan
göras för att minska påverkan för omgivningen.
Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara
den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket
innebär att de klassas som områden med särskilda
skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha
en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska
beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska
kunna finnas kvar. Natura 2000-områden är skyddade
enligt 7 kap miljöbalken vilket innebär att åtgärder inom
ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.
Naturminne
Enskilda föremål eller mycket små områden med intressanta naturföreteelser som särpräglade träd, flyttblock,
jättegrytor etc. Länsstyrelsen beslutar om något ska
skyddas som naturminne. Skyddsformen infördes 1909
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och flertalet befintliga naturminnen skapades under
1900-talets första hälft.
Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda
värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i
många andra länder. Länsstyrelserna och kommunerna
bildar reservaten med stöd av kap 7 miljöbalken.
Naturvårdsavtal
Om andra skyddsformer inte är tillräckliga eller inte
anses motiverade kan skogsvårdsstyrelsen eller länssty-

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till
friluftsliv med mera i ett nationellt eller internationellt
perspektiv. Riksintressena skyddas i miljöbalkens tredje
och fjärde kapitel.
Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra problem med elleveranserna från producent till konsument.

relsen istället teckna ett avtal med den som äger marken
för att skydda natur. Man upprättar då ett tidsbestämt

Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det

kontrakt med markägaren och skapar en skötselplan i vilken det definieras hur den specifika marken skall skötas.
Avtalet utvärderas kontinuerligt och vid ett avtals slut
kan ett nytt ta vid. Just nu ligger avtalen på maximalt 50
år vilket är den längsta tid man lagenligt kan binda sig i
Sverige.

aktuella projektet och inhämtar de berördas synpunkter.
Ett samråd ska enligt miljöbalken genomföras i god tid
och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd
görs. Samråd hålls med de myndigheter och enskilda
som berörs av den planerade verksamheten.

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper inom en inte allt för avlägsen framtid.

Sidområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden
längs en ledning som är belägna på ömse sidor om
skogsgatan. Sidområdena sträcker sig så långt åt sidorna
som det kan finnas träd som utgör en fara för ledningens
säkerhet.

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projektet eller åtgärden genomförs.

Skadereglering
Under och efter byggnadsarbetena sker reglering av tillfälliga och bestående skador.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är
särskilt skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här.

Skog och historia
Forn- och kulturlämningar som inventerats och registrerats av skogsstyrelsen. Uppgifterna är preliminära eftersom de inte har genomgått en fullständig

Skogsstyrelsen tillhandahåller digital information om
nyckelbiotoper.

kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är granskade och kvalitetssäkrade

Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.
Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i
de fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte
kan uppnås.

av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem (FMIS).
Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken
ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande vegetation.
Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last.
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Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem
under jord, där de hålls på plats genom trycket från den
ovanliggande jorden, skapas så kallade jordfundament
som håller luftledningsstolpar på plats.
Stag

Klass 2
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller
regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.

De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i
längsled.

Klass 3
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.

med relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker
med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa

Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskledare. Ibland innehåller topplinan optofiber som behövs
för kommunikation mellan olika anläggningar i stamnätet.
Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ.
Bredden på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i
olika projekt.
Vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vatten
eller som på annat sätt kan påverka yt- eller grundvatten.
Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året
finns nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta vattenområden.
Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inleddes 1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen.
Syftet var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på
landets alla större våtmarker. Den samlade kunskapsba-

delar är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas
om påverkan på natur och kulturvärden begränsas.
Klass 4
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan
dock ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade
våtmarker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de
redan till stor del är kraftigt störda.
Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad
skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår
normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.
Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker
inventerades av jordbruksverket under åren 2002-2004.
Syftet var att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka speciella natur- och kulturvärden som finns där
t.ex. speciella växter eller gamla byggnader.

sen utgör ett underlag för prövning av ärenden som berör
våtmarker. Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:

Ängs- och hagmarksinventeringen
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 1987
och 1993. Inventeringen syftade till att kartlägga värde-

Klass 1
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är

Översiktsplan

av internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är
oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för
framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare
påverka hydrologin bör tillåtas.

fulla ängar och betesmarker i Sverige.

Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar
grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur
den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen
redovisas dessutom kommunens ställningstagande till
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olika allmänna intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning
för efterföljande beslut om användningen av mark- och
vatten.
Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar
efter människors verksamhet som inte bedöms som
fornlämningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga
lämningstyper i skogsmark är yngre bebyggelse- och
skogsbrukslämningar som till exempel kolbottnar, sågoch kvarnlämningar samt husgrunder. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet regleras via det
generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.
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Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret
för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Tove Nilsson

2022-03-10

KS 22/0145

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Tove.Nilsson@upplands -bro.se

Kommunalt partistöd och lokalbidrag i
Upplands-Bro kommun inför mandatperiod
2023-2026
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nuvarande regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för
nästkommande mandatperiod, med anpassning till nu gällande
kommunallagstiftning samt med ett tillägg om rätt till lokalbidrag antas.
2. Nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett maxbelopp på två
förhöjda prisbasbelopp.
Bidraget ska redovisas med underlag som visar den faktiska kostnaden.

Sammanfattning
Den 15 december 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta en
fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.
I samband med inrättandet antog Kommunfullmäktige ett reglemente för den
nya fullmäktigeberedningen. Enligt reglementet har fullmäktigeberedningen till
uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en översyn av befintliga
regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.
Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av regler
för kommunalt partistöd ska beredningen lämna förslag till ändringar genom en
skriftlig redovisning. Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas av
Kommunfullmäktige. Innan Kommunfullmäktige tar ställning till
fullmäktigeberedningens förslag ska förslaget beredas av Kommunstyrelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att föreslå
Kommunfullmäktige anta nuvarande regler för kommunalt partistöd i
Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning till
nu gällande kommunallagstiftning.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom fullmäktigeberedningens förslag
och föreslår därutöver att rätten till lokalbidrag infogas i reglerna i form av en
ny paragraf samt att nivån för lokalbidrag lämnas oförändrad med ett
maxbelopp på två förhöjda prisbasbelopp.

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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Datum

Vår beteckning

2022-03-10

KS 22/0145

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2022.



Reviderade regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i UpplandsBro kommun.



Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk
ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i UpplandsBro kommun.



Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret ställer sig bakom fullmäktigeberedningens förslag
att föreslå Kommunfullmäktige anta nuvarande regler för kommunalt partistöd
i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod, med anpassning till
nu gällande kommunallagstiftning.
Kommunledningskontoret kan konstatera att en justering är nödvändig i
nuvarande regler för partistöd. Det gäller anpassning av reglerna till nu
gällande kommunallagstiftning. En sådan ändring leder inte till någon
förändring i sak utan handlar om att hänvisningar till lagparagrafer ska stämma
med den nuvarande kommunallagen.
Kommunledningskontoret föreslår utöver detta att rätten till lokalbidrag
infogas i reglerna i form av en ny paragraf. Anledningen till förslaget är att
rätten till lokalbidrag inte är tydligt reglerad i något styrdokument. Tillägget
och övriga ändringar är markerade med gul bakgrundsfärg i det bilagda
förslaget till reviderade regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro
kommun. Kommunledningskontoret föreslår vidare att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta att nivån för lokalbidrag lämnas
oförändrad med ett maxbelopp på två förhöjda prisbasbelopp.

Barnperspektiv
Beredning av det politiska arbetets förutsättningar är en viktig demokratisk
fråga som kan påverka politiskt engagerade föräldrar och deras barn. Det kan
också vara en faktor som påverkar unga medborgares möjligheter att engagera
sig i den kommunala politiken.
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Kommundirektör
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Kanslichef
Katarina Rosik Ekroth
Chefsjurist

Bilagor
1. Reviderade regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro
kommun.
2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk ersättning
till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.
3. Minnesanteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022.
Beslut sänds till
 Juridikenheten
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Regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro
kommun

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla:

§1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket
kommunallagen.

§2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två
mandaten per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per
mandat över två per parti och år.

§3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställdenligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter
ordinarie val utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfull mäkt ige
från kommande årsskifte efter valet.

§4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsint yg.

§5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunful lmäkt ige. Kommunfullmäkt ige fattar beslut om utbetalning och belopp
i enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år stödet
ska omfatta. Har redovisning och gransknings-rapport enligt 4 kap. 31 § andra
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Regler för kommunalt partistöd och lokalbidrag i Upplands-Bro
kommun

stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/ landstingsstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

§6 Rätt till lokalbidrag
Varje parti som är representerat i Kommunfullmäkt ige är berättigat till max två
förhöjda prisbasbelopp i form av lokalbidrag. Utbetalningen till partierna grundar
sig på den faktiska kostnaden som partierna redovisar i form av hyresunderlag.
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Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroende val da och kommunalt
partistöd i Upplands-Bro kommun

1 § Inledning
Kommunfull mäk t ige har inrättat en fullmäkt i geberedning som inför varje ny
mandatperiod ska genomföra en översyn av reglemente för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler för kommunalt
partistöd i Upplands-Bro kommun.
Kommunfull mäk t ige får därtill fatta beslut om att ge andra begränsade uppdrag
till fullmäkt igeberedni ngen som berör former och förutsättni ngar för det
politiska arbetet.
Utöver det som föreskrivs om fullmäkt i geber edningar i kommunallagen gäller
bestämmelser na i detta reglemente.
Fullmäk t igeberedningen ska också följa de bestämmelser som finns i
reglemente för gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i
Upplands-Bro kommun i tillämpl iga delar.

2 § Sammansättning
Kommunfull mäk t ige utser ledamöter och ersättare till fullmäk tigeberedningen.
Fullmäk tigeberedningen består av en representant från varje parti med mandat i
Kommunfull mäk t ige samt lika många ersättare för dessa. Eftersom antalet
förtroendevalda som ska utses speglar antalet partier med mandat i
Kommunfull mäk t ige, kan antalet förtroendevalda i beredningen komma att
justeras vid varje ny mandatperiod.
Bland ledamöterna väljer Kommunfullmäk tige en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara
ledamöter.
Ersättare i fullmäk t igeberedningen har endast närvarorätt vid sammanträden
när de går in som tjänstgörande ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro.
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3 § Mandatperiod
Vid ny mandatperiod väljer den nyvalda Kommunful lmäkt ige ledamöter och
ersättare till fullmäkt i geberedni ngen.
Beredningens arbete aktiveras i september året innan val till
Kommunfull mäk t ige sker.
Kommunfull mäk t ige får besluta att fullmäk t igeberedningen ska aktiveras
tidigare om den får ett uppdrag av Kommunfull mäk t ige som behöver behandlas
innan september året innan val till Kommunful lmäkt ige.

4 § Uppgifter
Fullmäk t igeberedningen för arvode och ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda har till uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en
översyn av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. I översynen ska det även ingå att se
över regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun.
Om fullmäkt i geberedni ngen anser att det finns behov av en revidering av
reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda eller
regler för kommunalt partistöd ska beredningen lämna förslag till ändringar
genom en skriftlig redovisning. Om fullmäkti geberedni ngen efter sin översyn
anser att det inte finns något behov av revideringar av befintli gt reglemente för
arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda eller regler för
kommunalt partistöd ska även detta redovisas skriftli gen.
Fullmäk t igeberedningen ska lämna en skriftli g redovisning av sitt arbete senast
i mars det år som val till Kommunful lmäkti ge sker.
Fullmäk t igeberedningens förslag ska behandlas av Kommunful lmäkt i ge. Innan
Kommunfull mäk t ige tar ställning till fullmäkti geberedni ngens förslag ska
förslagen/et beredas av Kommunstyrelsen i ordinär ordning.
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Fullmäk t igeberedningen kan även genom ett beslut i Kommunfull mäk tige få
andra uppdrag gällande former och förutsättni ngar för det politisk a uppdraget.

5 § Sekreterare
Fullmäk t igeberedningen ska vid sina sammanträden ha en sekreterare
närvarande. Kommunens förvaltning ansvarar för att ställa en sekreterare till
fullmäkti geberedni ngens förfogande. Sekreterare sänder ut kallelse inför
fullmäkti geberedni ngens sammanträden samt de handlingar som ordföranden
anser är aktuella för beredningens arbete.

6 § Protokoll
Vid fullmäkt i geberedni ngens sammanträden ska protokoll föras av sekreterare
från kommunens förvalt ning. Protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot.

7 § Utredningsresurs
Fullmäk t igeberedningen har rätt till resurser från kommunens förvaltni ng för
att fullmäkt i geberedni ngen ska kunna utreda och presentera sitt förslag
skriftli gen inför beredning i Kommunst yrelse och beslut i
Kommunfull mäk t ige.
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MINNESANTECKNINGAR
Fullmäktigeberedningen
Plats och tid

Sammanträdesdatum:

2022-02-15

Digitalt via Teams 2022-02-15 kl. 16.00
Ledamöter

Beslutande

Närvarande ersättare

Andreas Åström, ordförande
Karl-Erik Lindholm, vice ordförande
Annika Falk, andre vice ordförande
Martin Normark
Lisa Edwards
Katarina Olofsson
Erik Karlsson

Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef

Dessa anteckningar skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare i
fullmäktigeberedningen. Anteckningarna diarieförs.
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MINNESANTECKNINGAR
Fullmäktigeberedningen

§1

Sammanträdesdatum:

2022-02-15

Sammanträdestider
Dnr KS 22/0143

Fullmäktigeberedningen beslutar
Fullmäktigeberedningen sammanträder klockan 16.00 den 15 februari, 29 mars
samt vid behov den 26 april 2022.

§2
Reglemente för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 22/0144

Fullmäktigeberedningen beslutar
Fullmäktigeberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
följande:
-

En jämförelse och analys av ekonomi för år 2017, 2019, 2020/2021.
Det innebär bland annat att titta på kronor per invånare för de politiska
kostnaderna samt undersöka hur stor andel av kommunens totala budget
som kostnaderna utgör.

-

Undersöka med närliggande kommuner i länet om hur nämnder och
utskott kategoriseras och arvoderas.

Kommunledningskontoret ska senast två veckor innan nästa sammanträde
återkomma med utrett underlag.

§3

Regler för kommunalt partistöd
Dnr KS 22/0145

Fullmäktigeberedningen beslutar
Fullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige anta nuvarande regler för
kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun för nästkommande
mandatperiod, med anpassning till nu gällande kommunallagstiftning.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Katarina Ekroth
Chefsjurist
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-03-17

KS 21/0634

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands -bro.se

Ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier på
allmän plats
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar att ändra nuvarande ordningsföreskrifter 20 §
gällande fyrverkerier och pyrotekniska varor så att tiden för tillåtelse att
använda dessa ändras från kl. 15-03 till kl. 18-01.

Sammanfattning
Efter en motion från miljöpartiet har kommunstyrelsens den 27 oktober 2021
beslutat att ge kommundirektören ett uppdrag att se över reglerna kring
fyrverkerier som finns i kommunen.
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsspaning och kan konstatera att
det skiljer sig från kommun till kommun hur användningen av pyrotekniska
varor har reglerats och kontoret har därför funnit att det kan vara lämpligt att
anpassa tiden för när pyrotekniska varor kan användas utan tillstånd. För att
kunna tillgodose så många intressen som möjligt, såväl djur, hälsa och miljö
som människors önskan att få fortsätta fira nyårsafton med fyrverkerier föreslås
därför en justering av tiden för användning av fyrverkerier från kl. 15.00 –
03.00 till 18.00 – 01.00.
Ordningsföreskrifterna reglerar idag undantag från tillståndsplikten på
nyårsafton och valborgsmässoafton. Kommunledningskontoret ser ingen
anledning att vare sig lägga till fler dagar eller reducera antal dagar som är
undantagna från tillståndsplikten.
Då antalet vård- och omsorgsboenden har förändrats behöver uppräkningen i
sista stycket revideras.

Beslutsunderlag

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2022

Ärendet
Bakgrund
Efter en motion från miljöpartiet har kommunstyrelsen den 27 oktober 2021
beslutat att ge kommundirektören ett uppdrag att se över reglerna kring
fyrverkerier som finns i kommunen. Användning av fyrverkerier på allmän
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Datum

Vår beteckning

2022-03-17

KS 21/0634

Kommunledningskontoret
plats regleras i 20 § i de lokala ordningsföreskrifterna som idag har följande
lydelse:
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
20§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda
pyrotekniska varor på offentlig plats inom Upplands-Bro
kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton. Vid dessa
tillfällen får pyroteknisk utrustning användas från och med 15:00
och till och med kl. 03:00 nästföljande dag. Undantaget gäller
dock inte för de allmänna platser som anges i denna stadga 3 §.
Användningen av pyrotekniska varor ska alltid ske med stor
hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från Norrgården, Solgården, Allégården i Bro och Hagtorp.
Omvärldsspaning
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsspaning och kan konstatera att
det skiljer sig från kommun till kommun hur användningen av pyrotekniska
varor har reglerats. I Stockholm stad finns inga bestämmelser om pyrotekniska
varor i de lokala ordningsföreskrifterna, inte heller i Sollentuna kommun. I
Järfälla konstateras att tillstånd krävs för användningen av pyrotekniska varor
på vissa platser samt att det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom
ett visst avstånd från sjukhus samt sjuk- och gästhem. I Täby finns
bestämmelser om att tillstånd alltid krävs inom ett visst angivet område och att
utanför detta område är användning av pyrotekniska varor endast tillåten
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 16.00 till 01.00.
Liknande reglering finns i Norrtälje som dock har tiden 21.00 – 01.00 angiven.
Kommunledningskontorets förslag
Kommunledningskontoret finner med anledning av det som angivits ovan att
det kan vara lämpligt att anpassa tiden för när pyrotekniska varor kan användas
utan tillstånd. Det finns många olika hänsyn att ta när det gäller denna fråga.
Pyrotekniska varor kan ge upphov till obehagliga upplevelser för såväl
människor som djur men kan också vara något som många ser fram emot till
exempel för att det finns en tradition att avsluta året med fyrverkerier vid
tolvslaget. Utifrån den tradition som finns att fyrverkerier skjuts upp kring
tolvslaget kan det ifrågasättas varför det ska vara tillåtet redan från kl. 15.00 på
eftermiddagen. Att enbart tillåta fyrverkerier precis vid tolvslaget kan däremot
ses som en alltför ingripande reglering som berövar möjlighet till upplevelse
för de som inte kan eller vill betrakta fyrverkerierna mitt i natten. För att kunna
tillgodose så många intressen som möjligt, såväl djur, hälsa och miljö som
människors önskan att få fortsätta fira nyårsafton med fyrverkerier föreslås
därför en justering av tiden för användning av fyrverkerier från kl. 15.00 –
03.00 till kl. 18.00 – 01.00.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-17

KS 21/0634

Kommunledningskontoret
Ordningsföreskrifterna reglerar idag undantag från tillståndsplikten på
nyårsafton och valborgsmässoafton. Kommunledningskontoret ser ingen
anledning att vare sig lägga till fler dagar eller reducera antal dagar som är
undantagna från tillståndsplikten.
Då antalet vård- och omsorgsboenden har förändrats behöver uppräkningen i
sista stycket revideras.
Kommunledningskontoret föreslår att 20 § i de lokala ordningsföreskrifterna
revideras enligt följande (förändringarna är markerade med gult):
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
20§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda
pyrotekniska varor på offentlig plats inom Upplands-Bro
kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton. Vid dessa
tillfällen får pyroteknisk utrustning användas från och med 18:00
och till och med kl. 01:00 nästföljande dag. Undantaget gäller
dock inte för de allmänna platser som anges i denna stadga 3 §.
Användningen av pyrotekniska varor ska alltid ske med stor
hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från vård- och omsorgsboendena Norrgården i Bro samt
Kungsgården, Hagtorp och Lillsjö Badväg i Kungsängen.

Barnperspektiv
Alla individer upplever fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på olika sätt.
Vissa uppskattar och fascineras av ett fyrverkeri på nyårsafton medan andra
blir rädda och tycker att det är obehagligt. Barn som upplever obehag kring
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är extra skyddsvärda och det är
viktigt att deras behov av trygghet uppmärksammas och tillgodoses på bästa
sätt. Genom att justera tiden och göra den kortare för tillåtelse av användningen
av pyrotekniska varor kan obehaget som vissa barn upplever minskas medan de
barn som uppskattar fyrverkerier fortfarande kan få ha kvar sin upplevelse.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Trygghets- och säkerhetsavdelningen
 Kommunikationsenheten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur

Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0621

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
våren 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 april 2022
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 19
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och
Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om
möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de
medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på
Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 1 april 2022 fanns
nedanstående 19 obesvarade medborgarförslag.
Medborgarförslag
KS 22/0160
Medborgarförslag om
att anläggning av
pulkabackar i
bostadsområden runt
om i kommunen.
KS 22/0075
Medborgarförslag om
belysning i

Inkom
9 februari 2022

Behandling
Planerad behandling i
Kommunfullmäktige
den 30 mars 2022.

12 januari 2022

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0621

Kommunledningskontoret
pulkabacken mot
Gröna dalen i Brunna
KS 22/0055
Medborgarförslag om
att införa krav på att
vårdpersonal ska
vaccineras
KS 21/0670
Medborgarförslag om
att tillgängliggöra
stigen till
naturreservatet för att
boende i Norrboda ska
kunna gå till
Lillsjöbadet
KS 21/0663
Medborgarförslag om
övertagande av
väghållningsansvar för
Rösaringvägen (902)
KS 21/0594
Medborgarförslag om
att satsa på en
nattöppen mack i Bro

3 januari 2022

12 december 2021

7 december 2021

28 oktober 2021

KS 21/0573
Medborgarförslag om
hundrastgård i Brunna
KS 21/0566
Medborgarförslag
angående bommar vid
gång- och cykelvägar

26 oktober 2021

KS 21 0521
Medborgarförslag om
att förbättra
Lillsjötoppen

23 september 2021

24 oktober 2021

KS 21/0508
20 september 2021
Medborgarförslag om
att skapa en
välkomstpark vid
trafikplats Kockbacka –
”Bro Välkomstpark”
KS 21/0477
Medborgarförslag om
utökad kollektivtrafik i
Upplands-Bro kommun

9 augusti 2021

beslut den 16 februari
2022.
Kommunfullmäktige
överlämnade till Äldreoch omsorgsnämnden
för beslut den 16
februari 2022.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 16 februari
2022.

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 16 februari
2022.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 15 december
2021.
Planerad behandling i
Kommunfullmäktige
den 30 mars 2022.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 15 december
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 15 december
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden samt
Kultur- och
fritidsnämnden för
yttrande den 10
november 2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0621

Kommunledningskontoret
beslut den 13 oktober
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 13 oktober
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 10 november
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 13 oktober
2021.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 9 juni 2021.

KS 21/0424
Medborgarförslag om
en ny väg för
genomfart förbi Bro
Gårdstad
KS 21/0401
Medborgarförslag om
upprustning av
kulturhus i Bro

29 juni 2021

KS 21/0372
Medborgarförslag om
att anlägga farthinder
på Pettersbergsvägen i
Norrboda
KS 21/0280
Medborgarförslaget om
renovering av
gångvägen från
Rönnbärsvägen mot
Örnäs
KS 21/0227
Medborgarförslag om
plantering av
ornäsbjörk i
bostadsområden

2 juni 2021

21 mars 2021

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 28 april 2021.

KS 20/0174
Medborgarförslag om
att bygga ett
trygghetsboende i
Tibble
KS 16/0096
Medborgarförslag om
att bevara Fiskartorpet

2 mars 2020

KS 16/0036
Medborgarförslag
rörande stranden i
Kungsängen

25 januari 2016

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 29 april
2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 23 mars
2016.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kommunstyrelsen för
beslut den 17 februari
2017.

18 juni 2021

14 april 2021

3 september 2016

Barnperspektiv
Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige,
behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En
barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0621

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur

Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Redovisning av obesvarade motioner våren
2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 april 2022 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 29 obesvarade
motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunallagen säger att en motion ska beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid
ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till
Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges
arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt.
Nedan följer en redovisning av 29 obesvarade motioner per den 1 april 2021.
Motioner

Inkom

Remitterad / behandling

KS 22/0197

10 mars 2022

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 30
mars 2022.

Motion om vandrarhem
Annelies Lindblom (V)
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
KS 22/0110

31 januari 2022

Anmäls som inkommen till
Kommunfullmäktige den 30
mars 2022.

2 januari 2022

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 16
februari 2022.

17 december 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 16
februari 2022.

13 december 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 16
februari 2022.

7 oktober 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
oktober 2021.

10 september 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
oktober 2021.

19 augusti 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
oktober 2021.

Motion om
förutsättningar för
förtroendevalda.
Sara Ridderstedt (MP)
KS 22/0056
Motion om information
för solceller i ny- och
ombyggnad som
behöver tillstånd
Erik Karlsson (V)
KS 21/0690
Motion om en hållbar
måltidsverksamhet i
Upplands-Bro
kommun.
Erik Karlsson (V)
KS 21/0672
Motion om
klimatfärdplan.
Sara Ridderstedt (MP)
KS 21/0543
Motion om att utreda
när det är dags att öka
antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige.
Erik Karlsson (V)
KS 21/0495
Motion om anläggande
av laddplatser.
Catharina Andersson
(S)
KS 21/0476
Motion om
klimatanpassning.
Sara Ridderstedt (MP)
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
KS 21/0380

7 juni 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 9
juni 2021. Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 7 juni 2021.

7 juni 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 9
juni 2021. Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 7 juni 2021.

6 juni 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 9
juni 2021. Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 7 juni 2021.

24 april 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 28
april 2021. Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 27 april 2021.

16 april 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 28
april 2021. Remitterad till
Utbildningsnämnden och
Socialnämnden för yttrande
den 19 april 2021.

19 mars 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 31
mars 2021.

Motion om
kompletterande
fartdämpande åtgärder
vid vägar med 30 km/h.
Catharina Andersson
(S)
KS 21/0379
Motion om skötsel av
bostadsnära ytor.
Catharina Andersson
(S)
KS 21/0378
Motion om
kompletterande
åtgärder på Torget i
Kungsängen.
Catharina Andersson
(S)
KS 21/0296
Motion om att använda
hästar i park- och
förvaltningsarbetet.
Sara Ridderstedt (MP)
KS 21/0281
Motion om att inrätta
en familjecentral i
Upplands-Bro
kommun.
Sara Ridderstedt (MP)
KS 21/0223
Motion om
energibesparing i
kommunalt ägda
byggnader.
Erik Karlsson (V)
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
KS 21/0128

9 februari 2021

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 31
mars 2021. Remitterad till
Kultur- och fritidsnämnden
för yttrande den 9 februari
2021. Remitterad till
Utbildningsnämnden för
yttrande den 1 oktober
2021. Kultur- och
fritidsnämnden yttrade sig
den 28 september 2021.

9 december 2020

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 17
februari 2021.

18 november 2020

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 16
december 2020.

18 oktober 2020

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 11
november 2020. Remitterad
till Tekniska nämnden för
yttrande den 9 november
2020. Tekniska nämnden
yttrade sig den 15 februari
2021.

18 oktober 2020

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 11
november 2020. Remitterad
till Tekniska nämnden för
yttrande den 9 november
2020. Tekniska nämnden
yttrade sig den 19 april
2021. Behandlad i
Kommunstyrelsen den 29
september 2021.

Motion om att utveckla
Kulturskolan i
Upplands-Bro
kommun.
Naser Vukovic (S)

KS 20/0829
Motion om modell som
belyser
företagsperspektiv i
beslut som kommunen
fattar.
Camilla Janson (S)
KS 20/0781
Motion om perspektivet
om kommande
generationer.
Sara Ridderstedt (MP)
KS 20/0716
Motion om att hedra
Oscar Sjölander med en
minnesplats.
Erik Karlsson (V)

KS 20/0715
Motion om kommunalt
övertagande av väg
mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen
Naturreservat.
Erik Karlsson (V)
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet den
13 oktober 2021.
KS 20/0472

27 maj 2020

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 10
juni 2020. Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 8 oktober
2020. Tekniska nämnden
yttrade sig den 7 december
2020

14 juni 2019

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 9
oktober 2019. Remitterad
till Tekniska nämnden den
20 juni 2020. Tekniska
nämnden yttrar sig den 15
juni 2020.
Kommunstyrelsens beslut
den 16 september 2020.
Kommunfullmäktige
återremitterade till
Kommunstyrelsen den 30
september 2020.

16 maj 2018

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 19
september 2018. Remitterad
till Utbildningsnämnden för
yttrande den 18 september
2018. Utbildningsnämnden
yttrade sig den 13 november
2018.

9 maj 2018

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 16
maj 2018. Remitterad till
Utbildningsnämnden för
yttrande den 18 september
2018. Utbildningsnämnden
yttrade sig den 13 november
2018.

1 september 2017

Ärendet bordlades på
Kommunstyrelsens

Motion om att skapa
trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen.
Camilla Janson (S)

KS 19/0354
Motion om
trädförsörjningsstrategi
Sara Ridderstedt (MP)

KS 18/0327
Motion om obligatorisk
språkförskola för
nyanlända barn/ barn
till nyanlända.
Anders Eklöf (L), Börje
Wredén (L)
KS 18/0188
Motion om
skyddskläder till
personalen på förskolor.
Minna Ahokas (M)

KS 17/0253
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
Motion om
tiggeriförbud

sammanträde den 6 mars
2019.

Fredrik Kjos (M)
KS 17/0206

16 juni 2017

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
september 2017.

14 juni 2017

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
september 2017.

10 maj 2017

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 13
september 2017. Remitterad
till Utbildningsnämnden för
yttrande den 10 april 2018.
Utbildningsnämnden yttrade
sig den 13 november 2018.

21 april 2017

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 10
maj 2017.

19 oktober 2016

Anmäld som inkommen till
Kommunfullmäktige den 19
oktober 2016. Remitterad
till Tekniska nämnden för
yttrande den 2 november

Motion avseende
Trygghetspaket för Bro
centrum
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0202
Motion om
integrationsstrategi för
Upplands-Bro
kommun.
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L),
Martin Normark (L)
KS 17/0170
Motion om projekt för
att få barn och elever att
röra sig mer.
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0128
Motion om att införa
kommunala
ordningsvakter i
Upplands-Bro.
Martin Normark (L),
Börje Wredén (L),
Niklas Odelberg (L),
Ida Stigle (L), Anders
Eklöf (L), Nawal AlIbrahim (L)
KS 16/0313
Motion om inrättande
av namnberedning
(Liberalerna)
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Datum

Vår beteckning

2022-03-11

KS 21/0622

Kommunledningskontoret
Börje Wredén (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L)

2016. Tekniska nämndens
yttrande den 2 december
2019.

Barnperspektiv
De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för
barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en
barnkonsekvensanalys.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-03-16

KS 22/0012

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att årsredovisning 2021 godkänns
2. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2022
enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med
anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen
omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning
och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas
fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning
och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har
upprättats med iakttagande av god redovisningssed.
Kommunen redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr.
Årets balanskravresultat är 128,6 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att
kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. I
förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för
god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas
måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga
nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med
anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen
omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning
och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas
fullständiga verksamhetsberättelser och uppföljningsrapporter för Intern styrning
och kontroll finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har
upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

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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Datum

Vår beteckning

2022-03-16

KS 22/0012

Kommunledningskontoret
Kommunen redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr (93,1 mnkr, 2020).
I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 71 mnkr. I kommunstyrelsen
finns jämförelsestörande intäkter avseende exploateringsintäkter med sammanlagt
48,6 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 62,6
mnkr.
Den kommungemensamma verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget
med 8,1 mnkr. I denna verksamhet finns en budget med 20 mnkr för oförutsedda
kostnader. Redovisning av semesterlöneskulder sker automatiskt från
personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste
bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 4,1 mnkr. Pensionskostnader som
inte täcks med PO-pålägg visar negativ avvikelse med 11,1 mnkr.
Kommunen har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 62,5 mnkr.
I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för
god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas
måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga
nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Årsredovisning 2021 Upplands-Bro kommun
2. Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen
3. Verksamhetsberättelse 2021 Bygg- och miljönämnden
4. Verksamhetsberättelse 2021 Familjerättsnämnden
5. Verksamhetsberättelse 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden
7. Verksamhetsberättelse 2021 Revisionen
8. Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden
9. Verksamhetsberättelse 2021 Tekniska nämnden
10. Verksamhetsberättelse 2021 Utbildningsnämnden

2 (3)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Årsredovisning 2021

Datum

Vår beteckning

2022-03-16

KS 22/0012

Kommunledningskontoret
11. Verksamhetsberättelse 2021 Äldre- och omsorgsnämnden
12. Personalbokslut 2021 Upplands-Bro kommun
13. Miljöbokslut 2021 Upplands-Bro kommun
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Årsredovisning år 2021
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1

Inledning

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Det är nu tredje året som vi i Alliansen (M, L, KD och C) med handlingskraft och
tydlighet fortsatt utveckla Upplands-Bro kommun till en hållbar, säker och trygg
kommun. Just här, just nu är det vårt uppdrag att leda och utveckla kommunen genom
att prioritera och fördela dagens Upplands-Bro-bors skattemedel på det allra bästa sättet,
för att göra den gemensamma platsen så bra som möjligt, så att alla här kan leva så bra
liv som möjligt.
Vi är stolta över Upplands-Bro, en kommun som skapar mycket goda resultat för våra
invånare och där fokus är på kvalitet och hög grad av service. En plats att vara stolt
över.
De gångna tre åren har visat hur våra invånare, våra verksamheter och vårt näringslivs
insatser är avgörande och värdefulla för samhällets utveckling. Vi har alla gjort en
fantastisk prestation under tider som varit utmanande. Att utvecklas tillsammans har
utmärkt det gångna året och för Alliansen är det tydligt att vi tillsammans behöver bidra
och ta ansvar om helheten ska blir riktigt bra. Vi tillsammans skapar en plats, ett
Upplands-Bro, att vara stolt över. En plats där människor, näringsliv, civilsamhälle och
verksamheter utvecklas och blomstrar. En plats där allas insatser är värdefulla för vår
gemensamma helhet och den framtid vi tillsammans ska möta.
Vi letar efter de goda exemplen. Vi söker de goda samtalen och arbetar oförtröttligt för
det goda samhället. Eftersom vår dröm är att skapa en så bra kommun, en så bra plats att
andra inspireras av vårt gemensamma arbete. En plats att vara stolt över. Oavsett om en
är medarbetare, invånare eller företagare i Upplands-Bro. Stolthet som byggs av god
vilja och ambition. Av välvilja.
2021 har varit ett år som utmanat förutsättningarna, främst genom effekterna av
pandemin, Covid-19 men även det förändrade säkerhetsläget. Utmaningarna har varit
stora. Även om det på riksplan varit turbulent har vi i Upplands-Bro tagit tag i och
arbetat både aktivt och framåtskridande med våra utmaningar. Vi visste i början av
mandatperioden, liksom alla andra kommuner i Sverige, att vi hade utmaningar i form
av fortsatt och trolig fördjupad lågkonjunktur, efter en av de längsta högkonjunkturerna
i modern tid, och en demografi under kommande åren med allt fler som inte är i
arbetsför ålder. Den demografiska utmaningen har under ett flertal år flaggats som en de
största utmaning offentlig sektor har ställts inför. Vi visste även att omvärldsläget ställer
krav på tydligt beslutsfattande och skickliga lösningar och starka prestationer. Det vi
inte visste när vi gick in i 2020 och 2021 var att 2021 skulle präglas av ett virus som
skulle skapa en pandemi som i mångt och mycket lamslog hela världen. Inte heller gick
det att helt förutspå omfattningen av det försämrade omvärldsläget. Vi inom alliansen
har tillsammans stärkt våra förutsättningar att klara utmaningar. Vi gör det genom gott
samarbete, tydliga prioriteringar och med framåtblick. Politiken tog tidigt i pandemin ett
blocköverskridande ansvar för att möjliggöra möten och annat politiskt arbete på
distans, och har genom veckovisa möten i ks-au följt och fört dialog runt arbetet med
pandemins påverkan i vår kommun och våra verksamheter. Inom ramen för det
förändrade säkerhetsläget ges regelbunden och tydlig information varje vecka.
Tydlighet och samarbete utgör grundbulten i politiskt ledarskap vid kriser.
Det förändrade säkerhetsläget och Rysslands aggressioner, Coronaviruset och pandemin
som fortfarande pågår, kom och kommer att påverka oss alla på många sätt. Alltför
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många har gått bort i förtid, många har förlorat sina jobb, många företag har gått i
konkurs, många fler företag kämpar för att överleva. I Ukraina just nu kämpar
människor för sina liv och den humanitära krisen är stor. Vi i Upplands-Bro ska göra
allt vi kan för att hjälpa människorna som påverkats av Rysslands invasion. Vi i
Upplands-Bro kommer visa solidaritet och medkänsla och vi ska lösa vårt uppdrag på
det bästa sättet tänkbart.
Under 2021 har hela kommunen visat prov på hårt arbete och att göra sitt bästa.
Kärnverksamheter har varit i full gång även om de inte haft möjlighet att jobba på
distans. Gymnasie- och vuxenutbildning har haft verksamhet igång både på distans och
på plats. Förskolor, grundskolor, hemtjänst och äldreboenden har haft verksamhet på
plats. Med restriktioner och rikstäckande, men med verksamhet som vanligt. Våra
medarbetare har under hela året visat på ett engagemang och en förmåga som saknar
motstycke. Makalöst – tack! Tack vare vår tidiga, robusta och långsiktiga planering av
arbetet under pandemin har vi klarat av att ställa om våra verksamheter och vår service i
takt med de händelser som styrt och påverkat oss under året. Ett fortsatt genomgående
tema och fokusområde under 2021 har varit social hållbarhet, på både kort och lång sikt.
Trygghetsfrågorna har även 2021 varit en viktigt fokus och vi har prioriterat tid och
betydande resurser i anspråk - något som är en självklarhet för oss i den styrande
Alliansen. Vi tar både faktisk och upplevd otrygghet på största allvar. Vi tänker skapa
ett säkert och tryggt samhälle. Vi har under 2021 utvecklat omdaning Bro, vi skapar en
plats som är trygg och säker. Vi satsar stort på utveckla en kommun som präglas av
småstadskänsla, fina mötesplatser och vackra miljöer.
De många satsningar som beslutades om tidigt under mandatperioden har under 2021
utvecklats i mycket god riktning, bland annat kan nämnas,
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arbetet med modellen EST, effektiv samordning för trygghet. Ett strukturerat
verktyg som ger oss möjligheter att mäta, följa upp, vidta åtgärder, allt för att
skapa en trygg kommun.
Arbetet i BID – Bro Utveckling – som är ett samarbete mellan offentliga aktörer,
fastighetsbolag, lokal handel och andra för att stärka och utveckla centrala Bro.
Feriearbeten som ger ungdomar förutsättningar att påverka, ta ansvar för sitt
närområde och bli förebilder på den lokala platsen.
Trygghetsvandringar med efterföljande åtgärdande av otrygga platser – röjning
av sly.
Trygghetscentret i Brohuset har blivit den samlade punkt och nav för
trygghetsarbetet vi eftersträvade, där de många olika aktörer som arbetar med
trygghet kan träffas och dit boende och verksamma i kommunen kan vända sig
med frågor, funderingar och tips runt trygghetsfrågor och händelser.
Kameraövervakning på vissa platser i centrala Bro.
Sommaraktiviteter för barn och unga i Bro hela sommaren.
Jobbron för ungdomar som slutar gymnasiet i förtid eller som gått ut gymnasiet.
En hjälp att komma från studier till arbete.
Under sommaren genomfördes ”Hörnet”, en satsning för att arbeta med
målgruppen 9-12 år. Ett arbete som fortsätter utvecklas till följd av de goda
resultat som åstadkoms.
Projektet Omdaning Bro har utvecklats. Övergripande i omdaningen är att skapa
ett socialt hållbart Bro, detta är ett omfattande och nödvändigt arbete. Bro ska
vara utan utsatta områden.
Ett förnyat och förtydligat samverkansavtal mellan kommunen och polisen.

Upplands-Bro kommun, Årsredovisning år 2021

4(65)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 1. Årsredovisning 2021 Upplands-Bro kommun

•

Krafttag mot grov organiserad brottslighet och under oktober 2021 fattade
trygghetsutskottet beslut om att tillsammans med Brottsförebyggande Rådet,
Polismyndigheten och Frivården att ingå i GVI, Group Violence Intervention.
Ett arbete som kommer ge resultat och bekämpa grov organiserad brottslighet.

Även 2021 har präglats av ett fortsatt omfattande förändringsarbete i
samhällsbyggnadsprocessen. Att skapa en plats med småstadskänsla är kärnan i hur
kommunen ska utvecklas. De många höghusområden som låg på ritborden när vi i
Alliansen tog över styret hösten 2018 har tvingats in i ett helt annat tänkande vad gäller
utformning av bostadsområden. Nu gäller betydligt lägre täthetsgrad, betydligt lägre
byggnader, många fler småhus och en blandning av upplåtelseformer. De många
planerna på hyreshöghusområden är skrotade av Alliansen under 2019. För oss är det
viktigt att ha en hållbar tillväxt som över tid inte ska vara högre än 2% per år.
Förutsättningarna på denna plats är fantastiska. Både land och stad inom räckhåll. Både
stränder och skogar. Både järnväg och sjöväg, till och från de stora städerna och det
avlånga landet. Både när och fjärran. Därför ska det även byggas klokt och vackert i vår
kommun. Därför har Alliansen under 2021 fattat beslut om process för framtagande av
gestaltningspolicy. Vi ska definiera hur vi ser att byggnationer i vår kommun ska se ut,
vi ska inte avhända oss tolkningen av vad som är vackert åt exploatörer. Vi ska givetvis
vara tydliga hur vi vill se att kommunen ska gestaltas. Gestaltningspolicyn kommer att
ge oss goda förutsättningar att ställa krav men också leda kommunen i en riktning för en
vackrare kommun. Vi ska exempelvis i samband med samhällsbyggnadsprocessen
säkerställa,
•
•
•
•
•
•
•
•

Varma naturmaterial och ombesörjda detaljer.
Ta tillvara och vidareutveckla befintliga värden i form av bland annat grönstråk
och kulturmiljövärden.
Småskalighet och varierade byggnadshöjder.
Varierade fasadmaterial och takutformningar.
Grönska i gatubilden.
Balkonger mot gata.
Variation i fasadliv mot gata och sockelvåningar – ett varierat och levande
gaturum.
Ombesörjd förgårdsmark mot gata.

Under 2020 var första året för vår förändrade budgetprocess, där avsikten var att ta en
rambudget före sommaren, för att ge våra många fantastiska medarbetare tid att planera
hur verksamheten ska drivas under kommande budgetår. Så blev det inte. Även här
påverkade pandemin vår möjlighet att ta budgeten före sommaren. Under året togs en
budget som för första gången på 40 år möjliggjorde skattesänkningar, det säger något
om vår förmåga att prioritera och fördela. Vi har en mycket god ordning och reda.
Den stora osäkerhet som fanns runt pandemin och vilken påverkan den skulle ha på våra
ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt gjorde att vi flyttade budgetbeslutet till
slutet av året. Som fond för vårt dagliga arbete och våra långa mål i kommunen ligger
ett hållbarhetstänkande. Upplands-Bro ska växa hållbart. Ekonomisk, social och
klimatmässig hållbarhet är grundförutsättningar i ett växande Upplands-Bro för oss i
styrande Alliansen.
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De många utmaningar 2021 bjudit på i form av pandemi, osäkert omvärldsläge,
otrygghet, kraftigt minskade ekonomiska förutsättningar nu och åren framöver, fortsatt
total omsvängning av alla detaljplaner och mycket annat har även 2021 tagits emot av
alla medarbetare på ett imponerande sätt. Vilket också syns i årsredovisningen. Utan er
är inget möjligt.
Tack!
Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande
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1.2 Så användes skattepengarna för året
Hundra kronor i skatt till kommunen fördelades så här:

Så här fick kommunen sina pengar:
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1.3 Skattesats
2021

2020

Kommunalskatt

19:60

19:60

Landstingsskatt

12:08

12:08

31 :68

31 :68

0 :25

0 :25

20182022

20142018

10

10

Liberalerna

4

4

Kristdemokraterna

3

2

Centerpartiet

2

2

11

14

Miljöpartiet

1

3

Vänsterpartiet

3

2

Sverigedemokraterna

7

4

41

41

Summa
skattesats

Begravningsavgift

1.4 Mandatfördelning
Mandatfördelning i
kommunfullmäktige
Moderaterna

Socialdemokraterna

Totalt

Upplands-Bro kommun, Årsredovisning år 2021

8(65)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 1. Årsredovisning 2021 Upplands-Bro kommun

2

Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling
2.1.1 Fem år i sammandrag
Koncern
Nyckeltal

2021

2020

2019

2018

2017

688

702,5

630,7

672,9

596,2

Verksamhetens kostnader (mnkr)

2 352,1

2 272,8

2 169,6

1 999,4

1 941,9

Skatteintäkter och stadsbidrag

1 841,7

1 694,9

1 624,0

1 497,0

1 407,9

156,7

103,3

64,2

110,0

51,9

Soliditet (%)

31,0%

29,9%

29,1%

26,5%

25,1%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

28,2%

27,0%

26,0%

23,4%

22,0%

378,6

381,2

280,5

286,7

555,6

Verksamhetens intäkter (mnkr)

Årets resultat (mnkr)

Investeringar (netto) (mnkr)
Självfinansieringsgrad
Långfristig låneskuld (mnkr)
Antal tillsvidareanställda
Investeringar / medborgare (kr)

83,5%

51,7%

113,0%

98,8%

38,6%

2 186,4

1 965,6

1 872,0

1 890,6

1 891,1

1770

1 750

1749

1 696

1 556

12 181

12 624

9 558

9 968

20 121

2021

2020

2019

2018

2017

Kommun
Nyckeltal
Folkmängd (31 dec)

31 082

30 195

29 346

28 756

27 614

Kommunalskatt, kr

19:60

19:60

19:60

19:60

19:60

Verksamhetens intäkter (mnkr)

510,1

546,8

479,5

534,7

458,9

Verksamhetens kostnader (mnkr)

2 226,5

2 152,2

2 054,4

1 928,5

1 841,9

Skatteintäkter och stadsbidrag

1 841,7

1 694,9

1 624,0

1 497,0

1 407,9

128,7

93,1

52,9

107,7

44,1

Soliditet (%)

51,7

54,1%

55,4%

53%

54,2%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

43,5

44,1%

44,1%

40,7%

39;8%

Investeringar (netto) (mnkr)

317

275

173

163

157

62,2%

55,1%

127,4%

153,3%

61,5%

291

70

20

75

75

1727

1710

1709

1 656

1 517

10 183

9 092

5 891

5 682

5 672

Årets resultat (mnkr)

Självfinansieringsgrad
Långfristig låneskuld (mnkr)
Antal tillsvidareanställda
Investeringar / medborgare (kr)

Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till totala tillgångar
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.

Koncernens resultat 156,7 mnkr (103,3 mnkr) är fortsatt starkt. Koncernens
nettoinvesteringar ligger på samma nivå som förra året men ökat något i kommunen (42
mnkr). Självfinansieringsgraden har därför ökat sedan förra året. Soliditeten är stabil.
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2.2 Den kommunala koncernen
2.2.1 Organisationsöversikt

Fotnot: Väsentliga privata aktörer
Privata utförare från vilka kommunen gjort störst inköp, med belopp om minst 20
miljoner kronor totalt under året.
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Privata utförare

Kommunens välfärdstjänster levereras av både privata alternativ och kommunens egen
produktion, vilket ger invånare och brukare möjlighet att välja utförare. Detta gäller
såväl inom förskola och skola som inom vård och omsorg.
Humana AB
I Upplands-Bro har invånaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer
enligt Lagen om valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut gällande vård- och
omsorgsboende kan välja kommunal eller privat utförare.
Humana är ett nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och
familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service
enligt LSS.
Destinys Care AB
Upplands-Bro kommun har infört Lagen om valfrihetssystem (LOV) som innebär att
alla som har biståndsbeslut om hemtjänst har möjlighet att välja mellan kommunal och
privat utförare.
Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Destinys
Care har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom
och stora omvårdnadsbehov.
I ur och skur
Flera av de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg i kommunen ingår i
kommunens gemensamma kö. Den största aktören, av flera fristående, är I ur och skur.
I ur och skur är en pedagogik, för förskola och skola, som har sin utgångspunkt i
friluftsliv och utomhuspedagogik samt upplevelsebaserat lärande.
Ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund
Bolag

Ägarandel

Upplands-Bro Kommunföretag AB
(Moderbolag)

100 %

AB Upplands-Brohus (Dotterbolag)

100 %

Upplands-Bro Kommunfastigheter
(Dotterbolag)

100 %

Österhöjdens Garage
Brandkåren Attunda

51 %
10,8 %

Käppalaförbundet

5,5 %

Norrvatten

3,9 %

Kommuninvest

0,4 %

Bolag
Kommunkoncernen

I koncernen ingår kommunen, det helägda kommunkoncernen samt det delägda bolaget
Österhöjdens garage AB. Den helägda kommunkoncernen bildades i december 2005
består av moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda
dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus.
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En aktiv styrning sker genom att Kommunfullmäktige fastställt bolagsordningar, policy
för bolagen, grundläggande och årliga ägardirektiv samt instruktion för rollfördelning
mellan kommunen och Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag.
Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter i bolagen.
Väsentliga händelser för bolagen under året beskrivs under avsnitt 2.4 Händelser av
väsentlig betydelse.
Upplands-Bro Kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag med ändamål att äga och förvalta
Upplands-Bro kommun, aktier i Upplands-Bro kommuns bolag och initiera och driva
särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.
Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisar ett negativt resultat om -28 tkr för året.
AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus ingår i koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB, som ägs
till 100 procent av Upplands-Bro kommun. Upplands-Brohus säljer tjänster i form av
teknisk och administrativ förvaltning till systerbolaget.
Bolaget styrs av en styrelse vald av kommunfullmäktige i Uppland-Bro kommun och
speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen. Styrelsens ledamöter och
suppleanter väljs på ett år i taget.
AB Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 120 (2 135) lägenheter varav 129 (145) är
lägenheter i särskilda boenden. Bostadsarean uppgår till 138 112 m² (138 588 m² ) varav
4 367 m² (4 993 m²) avser särskilda boenden. Lokalarean uppgår till 24 237 m² (24 737
m2), varav 5 884 m² (6 116 m²) avser lokalyta i äldreboenden och gruppboenden.
Samtliga fastigheter är belägna i Bro och Kungsängen, Upplands-Bro kommun.
Områdeskontor finns i Bro och Kungsängen. Den centrala administrationen är förlagd
till Kungsängen.
AB Upplands-Brohus redovisar ett positivt resultat om 30,5 mnkr för året.
Upplands-Bro kommunfastigheter

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ingår i en koncernen Upplands-Bro
Kommunföretag AB, som ägs till 100 procent av Upplands-Bro kommun. UpplandsBro Kommunfastigheter köper teknisk och administrativ förvaltning av AB UpplandsBrohus. Bolaget har ingen egen personal anställd. Den administrativa förvaltningen sker
från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen.
Fastighetsbeståndet utgörs av kommunala verksamhetslokaler fördelade på skolor
70 308 m² (70 308 m²), förskolor 16 004 m² (16 004 m²) och övrigt 16 024 m² (16 024
m²). I beståndet finns även skolor och förskolor som hyrs ut till privata aktörer, 1 467
m² (1 467 m²) samt kommersiella lokaler om 665 m² (665 m²). Totalt uppgår beståndet
till 104 468 m² (104 468 m²). Bolaget utför, på uppdrag av kommunen, drift- och
underhåll av andra kommunala fastigheter.
Upplands-Bro kommunfastigheter redovisar ett positivt resultat som uppgår till 0,2
mnkr för året.
Österhöjdens garage

Österhöjdens Garage AB ägs till 51 % av Upplands-Bro kommun och till 49 % av
Bostadsrättsföreningen Källarbranden. Österhöjdens Garage bedriver uthyrning av 189
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garageplatser och 7 st förrådsutrymmen i fastigheten Kungsängens kyrkby 2:300.
Bolaget har ingen egen personal och köper därför teknisk och administrativ förvaltning
från HSB Stockholm. Bolaget har sitt säte i Kungsängen.
Österhöjden garage redovisar ett positivt resultat om 84 tkr.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2.3.1 Pensionsförpliktelser
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har under året beslutat att nya parametrar vad
beträffar livslängden ska användas i pensionsskuldsberäkningar för kommuner och
regioner. SKR har ökat livslängdsantagandet vilket har medfört att kommunens
pensionsåtaganden ökat. För den del av åtagandet som finns i balansräkningen som
avsättning, se nedan om blandmodellen, uppstår en ökad avsättning som i sin tur leder
till motsvarande ökade pensionskostnader. För kommunens del ökade kostnaderna i år
med 11 mnkr på grund av detta.
För den del av åtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse innebär förändringen av
livslängdsantagandet att storleken på ansvarsförbindelsen ökar vilket i sin tur medför att
kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år.
Ansvarsförbindelsen har ökat med 13,5 mnkr på grund av ökat livslängdsantagande.
Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena uppgår till 742,5 mnkr (722,4
mnkr) inklusive löneskatt. Avsättningar 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.
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I bokslutet uppgick
skulden till 453,1 mnkr (464,5 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inga särskilda
placerade medel för pensioner i te.x pensionsförsäkringar utan allt återlånas och
används till investeringar i verksamheten.
Bolagen som ingår i kommunkoncernen har bara avgiftsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och
bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Kommunens totala pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår till 111,1
mnkr (100,6 mnkr)

Upplands-Bro kommun, Årsredovisning år 2021

13(65)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 1. Årsredovisning 2021 Upplands-Bro kommun

Kommunen
Pensionsförpliktelser tkr

2021

2020

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt

289 485

257 952

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

453 056

464 463

742 540

722 415

742 540

722 415

Total förpliktelse i balansräkningen

Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i
pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring
och stiftelse)
Finansiering
Återlånade medel

2.3.2 Finansiering
Låneskuld
Kommunen har under flera år haft en hög investeringstakt. Upplåningsbehovet har ökat
och under sommaren tog Kommunfullmäktige beslut om en ny ram för kommunens
långfristiga lån och höjde den till 400 Mnkr. Kommunens lån fördelar sig mellan olika
löptider och räntebindningstider för att minska den finansiella risken. Befintliga
långfristiga lån uppgår per den sista december till 290 Mnkr (70 Mnkr). De lån som har
rörlig ränta kan omsättas vid kraftiga förändringar i räntor. Alla lån har tagits upp hos
Kommuninvest eftersom de har erbjudit lägst ränta.
Långfristiga lån

2021

2020

Lån med rörlig ränta

170 Mnkr

20 Mnkr

Lån med bunden ränta

120 Mnkr

50 Mnkr

Risker
Nedan beskrivs de huvudsakliga riskerna som kan uppkomma i kommunkoncernen. För
att hantera de finansiella riskerna får valuta- och räntederivat användas.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att stigande marknadsräntor påverkar
kommunkoncernens resultat genom ökade räntekostnader. Alternativt risken att låsa fast
alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge. Detta
hanteras genom att räntebindning på upplåning sprids på olika löptider, antingen direkt
via låneavtal eller genom räntederivat. Kommunens ränterisker hanteras via låneavtal
och spridning av löptider och räntebindningstider.
Valutarisk
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Valutarisk definieras som risken för att valutakursförändringar påverkar
kommunkoncernens resultat. Lån i utländsk valuta ska valutasäkras.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte kunna erhålla lån på den
externa marknaden. Risken kan minskas genom att kapitalförfall av lån sprids över
tiden. Upplåning kan också säkras genom skriftligt avtalade kreditlöften.

2.4 Händelser av väsentlig betydelse
I början av 2021 togs den helt nybyggda förskolan, Ringblomman i bruk i centrala
Kungsängen i bruk. Höstterminen 2021 har Jensen Education etablerat en grundskola
med verksamhet till och med skolår 3 (150 elever), de har även startat sin
förskoleverksamhet under höstterminen 2021.
Förstudie om utveckling av Bro stationsområde har färdigställts medan förstudie av
Kungsängens stationsområde pågår. Arbetet med fördjupade översiktsplanen för Bro
har fortsatt, med fokus på att arbeta in synpunkter som inkommit under samrådstiden.
Ett åtgärdsprogram för Broviken har tagits fram.
Bland de planprojekt som har högst prioritering kan nämnas att både för Kockbacka
gärde (den nya skolan i Bro) och Viby har beslut om samråd respektive granskning och
antagande tagits under perioden. Även i de övriga planprojekten som har haft högst
prioritet (bland annat Omdaning Bro) har ett intensivt arbete bedrivits utifrån den
planprioritering som aktualiserades i april.
Projekt Omdaning Bro har även beviljats medel för utveckling av parkområde genom
Boverkets utlysning ”Gröna och trygga samhällen”. Parken som planeras i Finnsta har
inriktningen återbruk och naturpedagogik. Därutöver har samhällsomdaning sökt och
beviljats medel från Delegationen mot segregation, DELMOS för att vidareutveckla
kommunens arbete med att motverka segregationens effekter i lokalsamhället.
Finansieringen om 2 miljoner kronor löper t o m 31 april 2022.
Utbyggnaden av första detaljplanen för Trädgårdsstaden i Bro är påbörjad med
markförstärkning av vägområden. Redan utförda entreprenader är infartsparkering med
tillhörande ny anslutningsväg och tillfällig VA anläggning. Förfrågningsunderlag för
grovplanering av allmänna anläggningar framtaget och upphandling sker under hösten.
Ansökan angående vattenverksamhet (kulvertering av Sätrabäcken) pågår och beslut
väntas våren 2022.
I projektet Tegelhagen pågår byggnation av ca 2,2 kilometer huvudgata,
dagvattendammar, VA-anläggningar, torg, parkstråk, kulturpromenad och andra
allmänna anläggningar. Etapp 1 klar förutom busshållplatserna på Rösaringsvägen som
pågår. Etapp 2-3 förväntas klara hösten 2022. Övriga byggaktörer bygger lokalgatorna
som ansluter till huvudgatan.
Finplanering av Ringvägen (parkeringar och planteringsytor etc) och Kokillbacken
kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter husbyggnationerna.
Entreprenadarbeten pågår.
Förberedelser för exploatering pågår gällande Viby och Kockbacka gärde. Detaljplanen
för Viby är antagen men överklagad. Sannolikt innebär inte överklagandet något
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omfattande dröjsmål och förberedelser görs för att påbörja projektering.
Detaljplanearbetet gällande Kockbacka gärde närmar sig antagande. Parallellt med
planarbetet har entreprenadförberedande arbete gjorts i syfte att vinna tid när
detaljplanen vunnit laga kraft.
Ringblommans förskola färdigställdes i december månad för 120 barn och har under
2020 kostat 40,0 Mnkr. Det är en mycket estetiskt modern förskola i två plan som växer
fram på sluttningen i det nya bostadsområdet kring Ringvägen i Kungsängen.
En ny entreprenör fick uppdraget att samla in kommunens mat och restavfall. Denna
upphandling genomfördes tillsammans med Sigtuna, Knivsta och Håbo, vilket gör
uppdraget till en väldigt stor entreprenad. Införandet av fyrfack har inneburit en del
extra kostnader, detta är kostnader som planerats in tidigare och därför har dessa extra
kostnader kunnat täckas i den ordinarie budgeten.
Kommunen befinner sig i en tvist med ett fastighetsbolag rörande tolkningen av ett
optionsavtal. Kommunen anser inte att optionsavtalet är giltigt. Fastighetsbolaget är av
en annan uppfattning och har därför tagit frågan vidare till tingsrätten.
2.4.1 Covid-19
Pandemin har under perioden året haft fortsatt hög grad av påverkan på kommunens
verksamheter. Verksamheterna har under hela pandemin och så även under 2021 gjort
stora anpassningar av sina arbetssätt. Distansarbete har tillämpats i högre uträckning
och största delen av alla möten har genomförts helt digitalt, både på tjänstemannahåll
och vid de politiska mötena. Kopplat till detta har riktade utbildningsinsatser
genomförts för chefer, medarbetare och förtroendevalda i hur teams används på bästa
och effektivaste sätt. Nedan följer ett urval av anpassningar och följder av Covid-19 i
kommunens verksamheter, fullständiga kommentarer finns i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
Information om Covid-19 uppdaterades fortsatt under året kontinuerligt på kommunens
webbplats. En vidareutvecklad samlingssida lanserades i slutet av året. På grund av
pandemin har kommunen inte kunnat genomföra den traditionella
medborgarskapsceremonin under de senaste två åren. I slutet av året hölls
medborgarskapsceremoni för de som blev svenska medborgare 2019.
Två större satsningar har genomförts för det lokala näringslivet under året:
•
•

Gymnasieelever folkbokförda i Upplands-Bro kommun fick under vårterminen
hämta take away-luncher från lokala restauranger.
Alla månadsanställda i Upplands-Bro kommun fick i december 2020, för inlösen
fram till juni 2021, och december 2021 en julgåva i form av ett presentkort på
250 kronor som kan lösas in hos det lokala näringslivet.

Gymnasie- och vuxenutbildningen har i perioder haft stora delar av undervisningen som
fjärr- eller distansundervisning. Kvaliteten på fjärr- och distansundervisningen har
utvecklats mycket under pandemin. Det finns dock delar av undervisningen som inte
fungerar lika bra när eleverna inte är på plats och träffar varandra. Effekterna av
pandemin kopplat till utbildningsskuld behöver följas upp över tid. Åtgärder behöver
vidtas även fortsättningsvis. Samtidigt behöver vi förvalta och ytterligare utveckla
möjligheterna med distans- och fjärrundervisning. Det finns elevgrupper som har
gynnats av den digitala undervisningen, exempelvis elever som har svårt att vara i
skolan av olika anledningar. Elevernas resultat är generellt inte sämre men det finns
elever och utbildningar som dabbats hårt.
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För bibliotekets verksamhet följde början av 2021 samma mönster som slutet av 2020,
verksamheten inriktade sig på att bedriva kioskverksamhet. Låntagare kunde ringa in
och beställa böcker eller reservera titlar i bibliotekets katalog. Därefter kunde de välja
mellan att hämta ut böckerna i bibliotekskioskerna, eller att få böckerna utlämnade vid
biblioteken, så kallad take-away.
Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboenden har i genomsnittligt varit lägre än
förväntat under året, framför allt på Norrgården och Hagtorp, vilket gett ekonomiska
effekter och påverkat bemanningsplaneringen. Under 2021 har många brukare
successivt återupptagit hemtjänstinsatser som de tidigare själva valt att pausa på grund
av oro för att smittas av covid-19.
Pandemin har påverkat daglig verksamhet och sysselsättning negativt för deltagarna.
Arbetsplatser har under perioder varit helt eller delvis stängda och för den enskilda
deltagaren fanns inget annat än att vara hemma med erbjudande om insatser i form av
promenader och social samvaro.
Parkeringsintäkterna är fortsatt påverkade av effekterna av den rådande pandemin då
färre använder bilen. Under sommarmånaderna har beläggningen på parkeringarna
sjunkit med 40%. Kretsloppscentralerna har haft särskilda rutiner under pandemin för
att begränsa trängsel. Antalet besökare har också markant sedan pandemin.

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Beskrivning av centrala styrdokument

I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en
arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna,
vilket Upplands-Bro kommun antagit och samlat i författningssamlingen på kommunens
externa hemsida. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen vilka
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. På den externa webben
finns även sådana övergripande styrdokument som inte ingår i den kommunala
författningssamlingen men som ändå är mycket principiella styrdokument för
kommunen och det arbete som bedrivs i kommunen och därför intressant för
kommunmedlemmar att känna till och ta del av. Bland övriga styrdokument finns
exempelvis policys, planer och strategier. Alla dokument finns samlade under
författningssamlingen på kommunens webbplats.
Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som en
kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som lagstiftningen
ställer krav på att en kommun upprättar. Upplands-Bro kommun har antagit en mängd
styrdokument av olika slag som syftar till att på ett eller annat sätt uppnå kommunens
mål och vision. De dokument som beslutas i kommunfullmäktige kan sägas ha en
särskild principiell karaktär och har därmed bedömts beröra fler och vara av mer
allmänt intresse. Dokument som beslutas i nämnder reglerar ofta mer nämndspecifika
områden och berör därmed inte alltid en lika stor massa.
Utöver författningssamlingen och övriga styrdokument som finns publicerade på den
externa webben finns många styrdokument som är av intern karaktär, det vill säga,
sådana dokument som styr hur det interna arbetet på de olika kontoren i kommunen ska
gå till.
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Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en ny budgetprocess. Den nya processen
innebär att övergripande mål och budget beslutas i juni för nästkommande år. Detta
skapar bättre förutsättningar för nämnderna att anpassa sig till de nya förutsättningarna
innan det nya året börjar. Med ett mer ansträngt ekonomiskt läge blir det än viktigare
med framförhållning. Budgetbeslutet i juni sätter ramar och inriktning för nämnderna.
Varje nämnd beslutar sedan om en verksamhetsplan med nämndmål och ekonomiska
ramar för nämndens verksamheter under hösten.
Denna process blev framskjuten under 2020 för budgetprocessen 2021 i och med den
rådande osäkerhet som pandemin medförde. 2021 var första året den nya processen
genomfördes fullt ut.
Uppföljning av nämnderna under året sker genom tertialrapporter per sista april och
sista augusti samt genom verksamhetsberättelse per sista december. Uppföljningen
under året avser både måluppfyllelse och ekonomi.
Processer och struktur för intern styrning och kontroll

Samtliga nämnder och bolag i kommunen ska för varje verksamhetsår upprätta en plan
för intern styrning och kontroll. Att upprätta den består av tre steg, som genomförs i
kommunens planerings- och uppföljningsverktyg.
•
•
•

Upprätta en bruttolista av identifierade risker
Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys
Planera kontrollmoment och/eller åtgärder, till de risker som valts att prioriterats
i risk- och väsentlighetsanalysen.

Första steget är att identifiera och dokumentera risker i verksamheten, vilket skapar en
bruttolista av risker. Efter detta genomförs en risk- och väsentlighetsanalys av riskerna
som identifierats och det bedöms vilka risker som ska vara prioriterade risker och tas
med i kommande års internkontrollplan.
I riskanalysen bedöms vilken sannolikhet det är att risken inträffar och vilken
konsekvens det skulle innebära om den inträffar. Dessa värden multipliceras och
genererar ett riskvärde och placerar automatiskt in risken i en riskmatris. Med stöd av
riskanalysen och de riskvärden som genererats bestäms sedan huruvida risken ska vara
en prioriterad risk som tas med i den interna kontrollplanen för kommande år eller inte.
Den plan som beslutas är en del av respektive nämnds verksamhetsplan.
Till de risker som valts att prioriteras och tas med i den interna kontrollplanen i
föregående steg av planeringsarbetet planeras kontrollmoment och/eller åtgärder. Ett
kontrollmoment är en kontroll som återkommer med en viss vald frekvens. Med
kontrollmomentet kontrolleras ifall ett visst moment, inom en process där man
identifierat en risk, har någon avvikelse. Medan en åtgärd är en engångsinsats som
planeras för att genomföra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella
risken. Exempelvis genom att upprätta en ny rutin eller att genomföra en
utbildningsinsats. Uppföljningen av planerade kontrollmoment och åtgärder följs upp
som en del av respektive nämnds verksamhetsberättelse.
2.5.1 Övergripande mål
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka
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hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service. För att utveckla
kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att
omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov
som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta.
Nedan följer en sammanställning kring bedömningen av samtliga nämndmål som är
satta inom respektive övergripande mål. En övergripande uppföljning för kommunens
övergripande mål görs, med exempel på utvecklingsinsatser och resultat. För
fullständiga kommentarer till var och ett av nämndmålen hänvisas till respektive
nämnds verksamhetsberättelse för år 2021.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:
Stärka demokratin
Beskrivning

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett
barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska
konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut.
Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid beslutsfattande.
Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar inriktningen på vår
verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd
och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs
att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller
sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av
det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att
möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart
samhälle.
Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan nämnas en
mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande internationell migration och
en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar leder till utmaningar men också
möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i det demokratiska utanförskapet, ett hotat
demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa
utmaningar hanteras genom tre strategiska områden.
Att stärka demokratin består i tre områden:
•förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
•främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
•försvara – fler ska stå upp för demokratin
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En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med
invånarna och den informationen de kan ta del av. Flera insatser pågår och har inletts
under perioden. Fler e-tjänster utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från
invånarna. En chattfunktion har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt
kan få svar på sina funderingar, chatten har samma öppettider som kommunens
kontaktcenter i övrigt.
Under året har en ny webbportal "Upplands-Bro utvecklas" har lanserats som berättar
om aktuella byggprojekt och färdiga bostadsområden i kommunen. Flera
digitaliseringsaktiviteter som syftar till att invånarna ska uppleva snabbare och
effektivare service är inledda och kommer presenteras vid kommande uppföljningar
under året.
De digitala tjänsterna, i syfte att öka den enskildes delaktighet och för att göra
socialtjänsten mer tillgänglig, nyttjas i allt större utsträckning. Här är enheten
ekonomiskt bistånd den verksamhet som har nått längst. Under hösten har förberedelser
gjorts för att kunna sjösätta en digital tjänst för målgrupper inom LSS/socialpsykiatri
isyfte att kunna kommunicera med sin handläggare.
Den kultur- och fritidspolitiska strategin har under 2021 tagits fram i en process med
hög transparens och delaktighet i främsta rummet. Cirka 300 personer har mötts i olika
dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1 medborgardialog och ett flertal enkäter har
genomförts under 2021. Film som redskap har synliggjort arbetet och breddat
deltagandet. 11 utbildningstillfällen för ungdomar har anordnats för att möjliggöra
deltagande i en trygg process.
Under året har 87% av inkomna frågor och synpunkter från medborgare besvarats av
Kontaktcenter. Under året har till exempel avfallssystemet bytts vilket lett till många
nya frågor. Den pågående pandemin påverkar både typen av frågor och mängden av
frågor. Under året har återkoppling getts till 100% av de inkomna felanmälningar och
synpunkter från medborgare där återkoppling önskats.
Nämndmål

Bedömning
2021

Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service
Kommunstyrelsen
Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå
Bygg- och miljönämnden
Individen ska ges förutsättningar för ökad delaktighet och tillit i kontakten med
socialtjänsten
Socialnämnden
Ökad interaktion och dialog med invånarna
Tekniska nämnden
Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina behov samt påverka hur dessa
ska tillgodoses.
Äldre- och omsorgsnämnden
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Meningsfullt åldrande
Beskrivning

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
trivsel, och tillgänghet. Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt,
psykologiskt och socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan
under ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg
är organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta
placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra samman
med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor i högre åldrar
anses ha. I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av
in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta
åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt. Enligt SCB enkät 2020
kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 procent till år 2050.

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande.
Ambitionen att skapa mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande
försvåras av den rådande pandemin men har ställts om för att möjliggöra digitala möten
och andra former såsom brevväxling med deltagare i Ung Omsorg. Stödet med Trygg
förstärkt hemgång har förstärkts kring individuellt teknikstöd för att motverka det
digitala utanförskapet.
Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har
varit i fokus under året. Nya samverkansformer och tätare möten har inrättats. Avtal har
tecknats med PKC, Palliativt kunskapscentrum, som drivs av region Stockholm. Genom
PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och omsorgsnämnden tillgång till
utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliativ vård och omsorg, ett behov som
uppmärksammats under pandemin.
Kost och måltid är en viktig och central del för de äldre. Samverkan sker regelbundet
mellan kök och övriga enheter, målet är att 85% av brukarna ska tycka maten smakar
bra och att måltiden är trevlig stund på dagen. Socialstyrelsens brukarundersökning är
försenad. Norrgårdens kök har i samverkan med Kungsgården, Norrgården och
förebyggande enheten tagit fram och sammanställt en egen enkät som avser såväl kosten
som måltidssituationen. Endast Kungsgården och Förebyggande enheten har genomfört
mätningen, med snittresultatet 78 procent, vilket är en ökning från 2020.
Natur- och kulturvandringar har genomförts för de äldre, lika så tipspromenader i
samarbete med Stockholms-Näs hembygdsförening. Kulturskolans elever och lärare
genomförde spelningar utomhus vid äldreboenden.
Det har arbetats aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslutning till gångvägar i
samband med röjning av bostadsnära naturmark. Vid arbeten med röjningar tillverkades
bänkar och viloplatser av virke från ytan för att skapa naturliga platser för en paus och
för att leda in medborgare i naturen. Under året har det tillverkats bänkar och stolar i
anslutning till röjningar på fyra ställen i kommunen. En "naturmötesplats" har byggts
vid Råbyskolan på väg upp mot discogolfbanan. 60% av kommunens busshållplatser är
nu tillgänglighetsanpassade.

Upplands-Bro kommun, Årsredovisning år 2021

21(65)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 1. Årsredovisning 2021 Upplands-Bro kommun

Nämndmål

Bedömning
2021

Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila och rekreation.
Tekniska nämnden
Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska vara god, näringsrik och
balanserad.
Äldre- och omsorgsnämnden
Mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande.
Äldre- och omsorgsnämnden
Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta framtidens behov
Äldre- och omsorgsnämnden

Lustfyllt lärande
Beskrivning

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade
befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till
ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och
förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en
större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och
elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att
skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella
lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom
vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt
tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare
och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga
utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt
lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och
därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett
medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar
utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt
viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling.

Det har diskuterats om vi har en utbildningsskuld till våra elever med tanke på att
pandemin med dess restriktioner orsakat en ökad frånvaro för såväl elever som
pedagoger. Resultaten för de elever som slutar grundskolan tyder dock inte på det.
Under de två senaste åren har dock inga nationella prov gjorts i skolår 9, vilket gör att
betyg inte kan jämföras med de nationella proven.
Andelen behöriga till ett nationellt program ökar från föregående år.
Behöriga yrkesprogram: 92,2% (88,2%)
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Behöriga estetiska program: 89,8% (85,2%)
Behöriga samhällsprogram: 88,1% (83,5%)
Behöriga Naturprogram: 86,1% (82,2%)
Andelen elever som är behöriga till studier på högskola efter ett högskoleförberedande
program har ökat. Från 60% (2020) till 65%. Den genomsnittliga betygspoängen för
eleverna på Upplands-Brogymnasiet har ökay och ligger nu på samma nivå som
eleverna som valt en gymnasieutbildning i annan kommun eller fristående skola.
Bibliotekets barnverksamhet har inte haft samma begränsningar som
vuxenverksamheten, och kunde under våren bedriva fysisk programverksamhet. Bland
annat kunde bibliotekets sagotanter ta emot förbokade besök av förskolor. After School
har under året bland annat kunnat erbjuda animationsworkshop, amigurumi-virkning,
Break-out room med VR-glasögon, serieskaparworkshop, t-shirtdesign, programmering
i scratch, skräckbokklubb och mycket mer. Biblioteket och Kulturskolan producerade
en digital föreställning som gick ut till alla förskoleklasser. ”Mitt i musiken / I sagans
värld” som den kallades syftade till att ge en introduktion till kulturskolan och till
bibliotekets verksamhet.
Lärande lek är ett begrepp med många meningar, det är någonting som kan tyda på
kunskap, balansövningar och aktiviteter som bidrar till inlärning av till exempel
trafikregler, lärande om färg och form mm. Det finns redan ett antal lekparker med
inslag av lärande lek, till exempel trafiklekplatsen i Målarparken i Bro, lekparken vid
Råbydammen, Drömparken i Kungsängen och Penselparken i Brunna. Under året har en
ny "naturmötesplats" med inslag av lärande lek året byggts vid Råbyskolan på väg upp
mot discogolfbanan. Även en ny lekplats i Brunna med stora inslag av lärande lek i
form av balansövningar och mycket mer har byggts. Permakulturparken i Bro har
utformats färdigt i form av planteringar och informationsskyltar för att lära om odling
och växter.
Nämndmål

Bedömning
2021

Elever som klarar sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid ska öka
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Samordnade insatser ska bidra till en trygg utbildningsmiljö för barn och unga.
Socialnämnden
Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla.
Tekniska nämnden
Öka elevernas kunskap om den tekniska infrastrukturen/tekniska systemen som håller
samhället igång
Tekniska nämnden
Öka elevernas kunskapsresultat
Utbildningsnämnden
Ökad trygghet, ordning och studiero
Utbildningsnämnden
Ökad attraktivitet som läroplats.
Utbildningsnämnden
Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom kompetensstyrning.
Äldre- och omsorgsnämnden
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Hållbar hälsa och liv
Beskrivning

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både
fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk
aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och
rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande
åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att
stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett
socialt hållbart samhälle.
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer.
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är
mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort
från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och
stärkts. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger
resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen med polisen och beslutet om att
utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och tryggt
Upplands-Bro.
Inom ramen för Omdaning Bro tas ett helhetsgrepp för att skapa en hållbar småstad.
Under året har arbetet utvecklats genom olika delprojekt och en tydlig målbild
formulerats. Visionen om hur Bro kan utvecklats har involverat många invånare och
engagerat flera olika intressenter.
För att minska utanförskap och öka integrationen är delaktighet och
informationsspridning viktiga delar. Kommunen arbetar ständigt med former och
metoder för ökad delaktighet och påverkansmöjligheter för den enskilde individen.
Arbete med delaktighet i genomförandeplaner och arbetsplaner är ett viktigt verktyg
som det lagts fokus på. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har
vidare varit viktiga delar.
Pandemin har starkt påverkat möjligheten att genomföra tänkta aktiviteter som skapar
sociala möten, sammanhang och gemenskap. Öppnande av den nya träfflokalen i
Allégårdens gamla lokaler på Lärarvägen är ett tydligt exempel på en åtgärd som har
gett ökad möjlighet för målgruppen inom socialpsykiatri att få större fokus och
möjligheter till delaktighet och inkludering genom att få en egen arena.
Under året har 90% av de beslutade prio 1-projekten från Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021 genomförts. På grund av begränsade resurser och
budget har projekten gång- och cykelväg Tjusta och gångbaneväg längs Hagnäsvägen
inte kunnat genomföras.
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Nämndmål

Bedömning
2021

Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning
Kommunstyrelsen
Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på kommunens alla platser
Kommunstyrelsen
Tryggheten i nämndens verksamheter ska öka
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och integration genom arbete och
studier.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden
Alla människor ska vara inkluderade i Upplands- Bros kultur- och fritidsliv.
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunens medborgare ska ges stöd och verktyg som leder till självförsörjning.
Socialnämnden
Kommunens verksamheter ska sträva mot att minska utanförskap och verka för ökad
integration.
Socialnämnden
Genom samverkan med andra aktörer skapas trygga uppväxtförhållanden för barn och
unga samt en trygg livsmiljö för alla i kommunen
Socialnämnden
Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och upplevda trygghet inom
kommunen.
Tekniska nämnden
Det finns en balans mellan vila och aktivitet i vardagen för nämndens målgrupper.
Äldre- och omsorgsnämnden

Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer
med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll
av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet.
Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När
det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med
bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den
byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala
sammanhang.
Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på
de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på
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bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
Arbete fortlöper för att uppnå en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Genom att skapa
en obruten och digital samhällsbyggandsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre
service.
Det har under året genomförts fyra företagslotstillfällen, som är en servicefunktion för
befintliga företag som växer och behöver en större yta. Det är även en servicefunktion
för nya företag som vill etablera sig i kommunen. Genom samarbetet med
NyföretagarCentrum har kommunens nyföretagarrådgivning utökats med en s.k.
helpdesk för att hjälpa företag i utsatta branscher att ta del av de nationella stödpaketen.
Nämndmål

Bedömning
2021

Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen
Kommunstyrelsen
Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till investeringar och
etableringar i kommunen
Kommunstyrelsen
Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar och attraktiv boende- och
livsmiljö
Bygg- och miljönämnden
Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare samhällsbyggnadsprocess
Bygg- och miljönämnden
Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny exploatering
Tekniska nämnden
Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa miljöpåverkan minskas och den
biologiska mångfalden ökas.
Tekniska nämnden

Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar
för valfrihet och konkurrensneutralitet.” Valfrihet ökar makten och delaktigheten för
Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till
barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det
finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i
välfärden. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och
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uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal
och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om
offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och
reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.
Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar
och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa
miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens och en hållbar utveckling.

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. I och med kommunfullmäktiges
beslut om nya regler för sociala investeringsfonden ges även privat driven verksamhet
numera möjlighet att söka medel ur fonden. En hyresmodell finns där externa aktörer ha
möjlighet att söka extra lokalbidrag inom för- och grundskola.
Jensen Education öppnade en helt ny för- och grundskola i Upplands-Bro kommun,
hösten 2021. Andelen elever i fristående för- och grundskolor ökar därmed.
Det finns i nuläget tre utförare av hemtjänst, två privata företag samt egen regi. Samtliga
ingår i valfrihetssystemet LOV, lag om valfrihet, där den enskilde själv väljer utförare
utifrån det beslut om insatser som gäller. Inga nya utförare av hemtjänst tillkom under
2021.
Det finns fem valbara vård- och omsorgsboenden. Fyra av dessa ingår i
valfrihetssystemet LOV och ett är upphandlat enligt LOU, lag om offentlig
upphandling. En ny utförare enligt LOV tillkom 2021. Upplands-Bro kommun ingår
även i Länsöverenskommelsen för bibehållet kostnadsansvar (LÖK), där placerande
kommun står för kostnaden för plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen.
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare utbud
gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i
kommunens regi. Genom checksystemet kan fler kulturformer erbjudas och det
möjliggörs för fler barn och unga att ta del av kulturlivet.
Nämndmål

Bedömning
2021

Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga förutsättningar för
verksamheterna säkerställs
Kommunstyrelsen
Förutsättningar skapas för olika driftsformer och ökad valfrihet
Socialnämnden
Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter
Utbildningsnämnden
Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad valfrihet.
Äldre- och omsorgsnämnden
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett
verksamhetsmässigt perspektiv. De verksamhetsmässiga målen följs upp under punkt
2.5.1. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 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 kommunens åtaganden mot invånare, anställda
och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering 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 ekonomiska
mål för kommunen.
Det finns inga gemensamma mål för god ekonomisk hushållning för koncernen.
Kommunen har ett avkastningskrav på Upplands-bro Kommunfastigheter AB på 3,7 %
av eget kapital. I år har det inte uppnåtts på grund av stora reparationskostnader.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt 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 samband 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 Kommunfullmäktige om mål och
uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan
löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i
snabbare takt än skatteintäkter och bidrag.
Bedömningen är att de ekonomiska målen inte är helt uppfyllda då flera verksamheter
visar negativ avvikelse mot budget.

2.6.1 God ekonomisk hushållning
Övergripande mål
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får
finansieras med lån
Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
värde under anläggningarnas livslängd
Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt,
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet
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2.6.2 Årets resultat
Resultat

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 128,7 mnkr (93,1 mnkr) inklusive sociala
investeringsfonder. Om kostnader för de sociala investeringsfonderna inte inräknas blir
resultatet 136,8 mnkr.
I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 44,6 mnkr. I kommunstyrelsen
finns jämförelsestörande intäkter avseende exploateringsintäkter med sammanlagt 64,4
mnkr och i den kommungemensam verksamhet finns jämförelsestörande
pensionskostnader med 11 mnkr. Nettokostnaden avseende Covid-19 blev 8,8 mnkr.
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 62,6 mnkr. (Se mer om
nämndernas avvikelser under avsnitt 5.2)
Den kommungemensamma verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 8,1
mnkr. I denna verksamhet finns en budget med 20 mnkr för oförutsedda kostnader som
inte använts. Förändringen av semesterlöneskulden gav ett underskott mot budget med
4,1 mnkr. Intjänade semesterdagar belastar verksamheterna när de intjänas, sparade
semesterdagar som räknas upp med ökade löner belastar dock den
kommungemensamma verksamheten. Förra året sparades många dagar pga covid-19.
Pensionskostnader som inte täcks med PO-pålägg visar negativ avvikelse med 11,1
mnkr. Avvikelsen förklaras med förändrade livlängdsantaganden i prognosen från KPA
(läs mer om detta i avsnittet om pensionsförpliktelser 2.3.1).
Internräntan visar en positiv avvikelse mot budget med 3,9 mnkr.
Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning med 62,5 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är att befolkningen var
större den 1 november 2020 än budgeterat och av att skatteprognosen för både 2020 och
2021 är bättre än prognosen som användes i budgeten.
Finansnettot visar 5,3 mnkr sämre än budget. Detta förklaras med att den budgeterade
utdelningen på 7 mkr i enlighet med paragraf 5 i lagen om allmännyttiga bostadsbolag
inte kan ske förrän stämman har fattat beslut, vilket sker under 2022. Utdelning kommer
således påverka resultatet för 2022.
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Resultaträkning för kommunen
Tkr

Not

2021

2020

Förändring

3

428 686

431 416

-6 730

Försäljning exploateringsmark

3

2 992

12 118

-9 126

Erhållna allmänna anläggningar

3

16 715

-16 715

Ersättning för covid-19 kostnader

3

17 057

34 610

-17 553

Exploateringsintäkter

3

61 385

44 412

20 973

Reavinst försäljning fastighet

3

7 504

-7 504

Verksamhetens kostnader

4

-2 120 998

-2 047 296

-73 702

Ändrade livslängdsantaganden RIPS (pensionskostnader)

4

-10 971

Covid-19 kostnader

4

-25 867

-44 338

18 471

Avskrivningar

5

-68 699

-60 559

-8 140

-1 716 416

-1 605 419

-110 996

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter:

Jämförelsestörande kostnader:

Verksamhetens nettokostnader

-10 971

Skatteintäkter

6

1 360 479

1 243 985

116 494

Generella statsbidrag och utjämning

7

481 208

450 943

30 265

Verksamhetens resultat

125 271

89 509

35 763

Finansiella intäkter

8

7 520

9 383

-1 863

Finansiella kostnader

9

-4 065

-5 840

1 775

128 727

93 052

35 675

128 727

93 052

35 675

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

10

Årets resultat

2.6.3 Resultatutveckling
Mnkr
Kommunen:

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat

128,7

93,1

53,0

107,7

44,1

Jämförelsestörande netto

57,4

71,0

45,5

121,4

44,9

Resultat efter jämförelsestörande netto

71,3

22,1

7,5

-13,7

-0,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag

1 841,7

1 694,9

1 624,0

1 497,0

1 426,8

Verksamhetens nettokostnader

1 716,4

1 605,4

1 574,9

1 395,5

1 385,8

Resultatets andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag %

7,0

5,5

3,3

7,2

3,1

93,2

94,7

97,0

93,2

97,1

Kommunstyrelsen

46,7

76,9

37,9

124,9

54,7

Bygg-och Miljönämnden

-2,9

-4,4

1,4

-1,7

3,2

Nettokostnadsandel %
Nämndernas budgetavvikelse:
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Mnkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4,7

-1,0

-5,7

Kultur- och fritidsnämnden

-0,2

-1,0

2,0

0,7

0,5

Socialnämnden

-4,3

-12,4

-2,2

16,3

-5,2

Ekonomiskt bistånd

2,1

-12,3

-9,5

-1,4

-1,0

Tekniska nämnden

0,7

5,4

-1,7

-3,4

1,0

Utbildningsnämnden

9,0

15,5

0,4

-16,1

-10,9

Äldre- och omsorgsnämnden

6,9

-6,2

9,3

62,6

60,4

31,8

119,3

42,4

156,7

103,3

64,2

110,0

27,7

Totalt
Koncernen:
Årets resultat

2.6.4 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
Nämndernas driftredovisning visar ett överskott på 62,6 mnkr exklusive social
investeringsfond (60,4 mnkr). Det motsvarar en budgetavvikelse på 3,6 % (3,7 %).
Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 1 741,3 mnkr (1 632,1 mnkr).
Nämndernas budgetramar ökade med 109,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,7 %
(3,6 %).
Den största nämndavvikelsen mot budget visar Kommunstyrelsen med ett
budgetöverskott med 46,7 mnkr (76,9 mnkr). Den stora avvikelsen beror på
exploateringsintäkter med sammanlagt 68,4 mnkr
Utbildningsnämnden redovisar näst störst positiv budgetavvikelse på 9 mnkr (15,5
mnkr).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ekonomiskt bistånd och Äldre- och
omsorgsnämnden hade samtliga negativ budgetavvikelse förra året men har i år positiv
budgetavvikelse med 4,7 mnkr, 2,1 mnkr och 6,9 mnkr (-1,0 mnkr, -12,3 mnkr och -6,2
mnkr).
Störst negativ budgetavvikelse redovisar Socialnämnden med ca -4,3 mnkr (-12,4).
Bygg-och miljönämnden visar också en negativ avvikelse med -2,9 mnkr (-4,4 mnkr).
Övriga nämnden visar inga större avvikelser mot budget. Mer förklaringar till
budgetavvikelser redovisas under avsnitt 5.2

2.6.5 Ekonomisk ställning
Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen har fortsatt satsningarna för att bli en e-kommun som kan hantera såväl edemokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare de
redskap och den information de har behov av i en modern kommun.
Utvecklingskostnaderna för detta redovisas som immateriella anläggningstillgångar och
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det bokförda värdet uppgår till 6,5 mnkr (7,9 mnkr). Tillgångarna skrivs av på 3 år.
Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och
maskiner uppgick vid årets slut till 1 959 mnkr (1 667 mnkr). En ökning under året med
292 mnkr.
Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella tillgångarna minska med 150 tkr. Från 36,3 mnkr till 36,1 mnkr.
Aktierna i Upplands-Bro Kommunföretag AB uppgår till 10 mnkr och aktierna i
Österhöjdens Garage AB uppgår till 9 mnkr.
Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter bokförs som omsättningstillgångar då det är fastigheter som
beräknas exploateras. Värdet har minskat med 1,9 mnkr då en del mark som varit
bokförd som omsättningstillgång i exploateringsområdet Kockbacka har
omklassificerats till markreserv och därmed flyttats från omsättningstillgång till
anläggningstillgång.
Likviditet

Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har
ökat under året. Vid årets slut fanns 128,8 mnkr (46 mnkr) redovisat på bankräkning. En
ökning med 82,8 mnkr. Kommunen har ökat sina lån med 290 mnkr i år då kommunens
investeringsvolym ökat med ca 100 mnkr 2020 och hade investeringskostnader med 316
mnkr i år. Kassalikviditeten uppgick till 99,1 % (71,7 %). ((Omsättningstillgång
- exploateringsfastigheter) / kortfristiga skulder. Nyckeltalet ger en uppfattning om
betalningsberedskapen på kort sikt. Betalningsberedskapen ger information om hur
länge kommunens likvida medel räcker för att finansiera externa utgifter om inga
ytterligare inkomster inkommer. Kommunen har inte utnyttjat sin checkkredit på 50
mnkr under året.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Under året
har ingen kredit utnyttjats. Kommunen har ett kortfristigt lån på 25 mnkr.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 290 mnkr (70 mnkr).
Utöver lån omfattar långfristiga skulder periodiserade intäkter i form av offentliga
investeringsbidrag, anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA). Sådana intäkter
bokförs som en skuld och skrivs av i samma takt som livslängden på de olika
investeringarna så att intäkterna och avskrivningarna matchar varandra. Kommunen har
gjort en ändring i sina redovisningsprinciper på så sätt att de offentliga
investeringsbidrag och de anslutningsavgifter som ännu inte aktiverats har tidigare
bokförts som en negativ anläggningstillgång fram till aktiveringstiden och därefter
flyttats till en långfristig skuld. Nu ligger de ej aktiverade intäkterna som långfristig
skuld direkt. 24 mnkr har under året flyttats från pågående anläggning på tillgångssidan
till långfristig skuld på grund av denna ändrade redovisningsprincip.
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
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RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen 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 avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Pensionsskuldens utveckling:
Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr
Avsättning pensioner (Not 16)
Pensionsavgift individuell del (Not 18)

2021

2020

2019

2018

2017

247 736

216 469

194 059

168 748

152 856

41 749

41 483

39 900

38 549

39 168

Pensionsförpliktelser (Not 19)

453 056

464 463

467 785

481 383

493 518

Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt

742 540

722 415

701 745

688 680

685 542

0

0

0

0

0

742 540

722 415

701 745

688 680

685 542

97 %

97 %

106 %

97 %

96 %

Förvaltade pensionsmedel
Återlånade medel
Auktualiseringsgrad

Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 946,9 mnkr (1 947 mnkr).
Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr), till
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 832 mnkr (832 mnkr) och till Österhöjdens
Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagande till Brandkåren Attunda uppgår till
22,1 mnkr (21,9 mnkr).
Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest
på 127 mnkr och är oförändrat.
Övriga borgensåtaganden på totalt 18,9 mnkr (19,2 mnkr) är kopplade till bostäder, 17,9
mnkr och till föreningar ca 1 mnkr. Enligt bedömning har kommunen begränsade
åtaganden som kan leda till förlust.
Soliditet

Av kommunens balansomslutning på 2 402 mnkr (2 058,4 mnkr) uppgår det egna
kapitalet till 1 242,2 mnkr (1 113,4 mnkr), vilket innebär en soliditet på 51,7 % (54,1
%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel.
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad t.o.m 1997) är 43,5 %
(44,1 %).
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Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 316 mnkr (275 mnkr). En ökning med 40 mnkr.
Avskrivningar uppgår till 68,7 mnkr (60,6 mnkr).
Nettokostnadsandel

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella
statsbidrag och utjämning som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får
man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens
nettokostnadsandel uppgår till 93,2 % (94,7 %) av kommunens skatteintäkter 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 1 716,4 mnkr (1 605,4 mnkr).
Det är en ökning med 111 mnkr (30,5 mnkr) eller 6,9 % (1,9 %). De externa
kostnaderna, dvs verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar,
ökade med 116,9 mnkr (97 mnkr), 5,5 % (4,7 %). De externa intäkterna, dvs
verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella
intäkter, ökade med 167,1 mnkr (137,1 mnkr) eller 7,6 % (6,5%).
Skatter och utjämningssystem

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt fastighetsavgift uppgick totalt
till 1 841,7 mnkr under 2022. Det är 146,8 mnkr eller 8,7 % mer än året innan.
För året fick kommunen 95 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och 256 mnkr i
inkomstutjämningsbidrag. För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) som sker mellan kommunerna betalade UpplandsBro kommun en avgift på 20,7 mnkr. Kommunen fick 89,5 mnkr i regleringsbidrag.
Fastighetsavgiften gav kommunen 48,4 mnkr i intäkter.
Totalt fick kommunen 13 mnkr i generella statsbidrag, 8,8 mnkr för att säkerställa god
vård och omsorg av äldre personer och 4,2 avsåg skolmiljarden.

Finansnetto

Kommunen redovisar ett positivt finansnetto med 3,5 miljoner kronor (3,5 mnkr).
Finansiella intäkter uppgår till 7,5 mnkr (9,3 mnkr). I finansiella intäkter ingår
borgensavgift från AB Upplands-Brohus på 3,2 mnkr, från Upplands-Bro
Kommunfastigheter 2,9 mnkr och från Österhöjdens Garage AB 73,5 tkr.
Kommunen har också erhållit ersättning för Vårljus med 146 tkr.
De finansiella intäkterna utöver borgensavgift och ersättning för Vårljus är i huvudsak
ränta och återbäring från Kommuninvest, 700 tkr (1,5 mnkr).
De finansiella kostnaderna uppgår till 4,1mnkr (5,8 mnkr) och består av räntekostnader
för kommunens lån, 106 tkr (60 tkr) och finansiell del av kommunens pensionskostnad,
3,7 mnkr (5,4 mnkr) samt övriga räntor och bankkostnader.
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2.6.6 Känslighetsanalys
Resultateffekt om följande
inträffar:

mnkr

Förändrad kommunalskatt med
1 kr

67,4

Förändring av lönekostnaderna
med 1%

11,5

Förändring av övriga kostnader
med 1 % (exklusive
avskrivningar och räntor)

10,1

Förändring ekonomiskt bistånd
med 10 %

2,8

2.6.7 Avslutade exploateringsprojekt
Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt
Exploateringsprojekt Lillsjö badväg

Belopp
(tkr)

INKOMSTER

Sålda tomter

15 410

Gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag
Övriga intäkter

Totalt inkomster

778

16 187

UTGIFTER

Utgifter för allmänplatsmark:
gata (vägkroppen)

-3 476

asfaltering

-1 737

belysning

-869

Naturmark

-869

Övriga kostnader:
Löner

-625

Övrigt

-968

Totalt Utgifter

Totalt (resultat av projektet)

-8 544

7 643
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2.7 Balanskravsresultat
Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

2021

2020

2019

2018

= Årets resultat enligt
resultaträkningen

128 727

93 052

52 966

107 666

-146

-8 628

-4 644

-6 602

128 581

84 424

48 322

101 064

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster
och förluster i värdepapper
= Årets resultat efter
balanskravsjustering
- Reservering av medel till
resutatutjämningsreserv

-33 397

+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

128 581

84 424

14 925

101 064

Kommunallagens balanskrav

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år.
Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren.
Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande
verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2021 har kommunen erhållit 146 tkr
avseende ersättning för Vårljus. Kommunen har inte några underskott att täcka från
tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 128 581 tkr.
Resultatutjämningsreserv

Upplands-bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
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 genomsnittet. Inga medel har budgeterats eller använts 2021.
Inga avsättningar har gjorts i år och reserven uppgår till 107,1 mnkr.

2.8 Väsentliga personalförhållanden
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den
beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner
arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av
det gemensamma välfärdsarbetet.
Den största utmaningen under detta pandemiår har varit att upprätthålla smittskyddet för
medarbetare och invånare, samt att kunna bemanna våra verksamheter som stundtals har
haft väldigt hög sjukfrånvaro. Det finns även en utmaning i att hantera känslan av
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orättvisa, när stora delar av personalstyrkan måste vara på sina arbetsplatser och
dagligen handskas med skyddsutrustning, oro och frustration hos sig själva och våra
invånare, medan andra grupper har uppmanats att jobba på distans.
Nedan presenteras statistik gällande väsentliga personalförhållanden. En utförligare
beskrivning av året och mer detaljerad personalstatistik återfinns i kommunens
personalbokslut.
Antal månadsanställda medarbetare
Anställningsform

År 2021

År 2020

År 2019

Tillsvidareanställda

1 727

1 710

1 709

310

309

255

2 037

2 019

1 964

Tidsbegränsade
månadsanställda
Totalt

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda:
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)
Anställningsform

År 2021

År 2020

År 2019

Tillsvidareanställda

1 668

1 646

1 646

Tidsbegr.månadsanställda

271

272

214

Timanställda

108

134

156

2 047

2 052

2 016

Totalt

Könsfördelning, tillsvidareanställda medarbetare
Kvinnor %

Män %

Tillsvidare anställda

78,4

21,6

Kommunledningsgruppen

71,4

28,6

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid
År 2021

År 2020

År 2019

Totalt

7,7

8,2

6,0

Kvinnor

8,5

9,0

6,6

Män

5,0

5,5

3,8

2.9 Förväntad utveckling
2.9.1 Befolkningsutveckling
Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer fortsätta växa de kommande åren. Vid
årsskiftet 2021/2022 var det passerades 31 082 invånare i kommunen. Befolkningen i
Upplands-Bro kommun ökade med 887 personer under 2021, vilket motsvarar en
ökning på 2,9 procent. Det är den tredje högsta befolkningsökningen i riket under 2021.
Enligt befolkningsprognosen kommer kommunen under de kommande åren även
fortsättningsvis ha en hög befolkningsutveckling.
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Att vara en växande kommun ställer stora krav på organisationen att kontinuerligt
anpassa, utveckla och effektivisera både verksamhet men även att strategiskt hantera
investeringar i välfärdsfastigheter.
Upplands-Bro växer i nuläget inom alla åldersgrupper. Den enda gruppen som på sikt
blir något mindre än idag är gruppen 72-76 åringar.

2.9.2 Samhällsekonomisk utveckling
Hög BNP-tillväxt
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar.
Sammantaget tror SKR på en lite starkare konjunktur i Sverige 2021 och 2022. Främst
med högre export 2022 och lite lägre konsumtion för hushållen. Samtidigt är de höga
energipriserna negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP
ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som
arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka långsamt. Sysselsättningen fortsätter att stiga,
men så gör även arbetsutbudet. Inflationen bedöms falla tillbaka under andra halvan av
2022, efter att ha drivits upp av höga energipriser.
2020

2021

2022

2023

2024

2025

-3,2

4,9

3,6

1,6

1,4

1,8

Relativ
arbetslöshet

8,6

8,8

7,8

7,5

7,5

7,5

Inflation,
KPIF

0,5

2,4

2,8

1,2

1,7

2,0

BNP
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Skatteunderlaget har återhämtat sig
SKR:s prognos för skatteunderlaget 2021 innebär en ökning med 5,0 procent. Det
innebär en kraftig återhämtning efter det svagare 2020. Nu när farten i återhämtningen
saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock
högre 2021 och 2022 än genomsnittet de tio senaste åren. En starkt ökande lönesumma
är den viktigaste förklaringen till den starka ökning av skatteunderlaget dessa år. SKR:s
scenario för 2024–2025 utgår från att arbetsmarknaden når konjunkturell balans under
2023 och att sysselsättningen därefter följer arbetskraftsutbudets utveckling. Detta
medför en oförändrad arbetslöshet. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika
snabbt som under den nu pågående konjunkturuppgången samtidigt som den stramare
arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare löneökningar.
2021
5,0

2022

2023

2024

2025

4,2

3,9

3,3

3,3

Utveckling av skatter och bidrag för Upplands-Bro kommun

2.9.3 Ett osäkert omvärldsläge
I slutet av februari anföll Ryssland Ukraina. Kriget i Ukraina och osäkerheten kring vad
som kan hända härnäst väcker många frågor och även oro. Försvarsmakten och
sakkunniga bedömer att Sverige i dagsläget inte står inför något omedelbart hot eller
väpnat angrepp. Samtidigt behöver Sverige, såväl som Upplands-Bro kommun, rusta sig
inför det nya hotet och förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.
Kriget i Ukraina innebär en humanitär kris och miljontals människor befinner sig på
flykt. Migrationsverket har gått ut med en begäran till länsstyrelserna, där det framgår
att Migrationsverket önskar använda kommunernas evakueringsplatser.
Migrationsverket har uppgett att statlig ersättning utgår enligt 18 § förordningen om
statlig ersättning för asylsökande m.fl. Med tillfälliga boendeplatser avses enligt
förfrågan boende i skolor eller gymnastiksalar, campingplatser och stugbyar där
kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig.
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Massflyktsdirektivet (direktiv 2001/55/EG) innebär att personer från Ukraina ska
erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s
medlemsstater. Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och
arbetstillståndet.
Massflyktsdirektivet ger miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv
tillströmning av fördrivna personer. Direktivet innebär också att åtgärder vidtas utifrån
solidaritetsprincipen, för att sträva efter en balans mellan EU-ländernas insatser för att
ta emot dessa personer.
Ekonomiska effekter
Kriget får ekonomiska konsekvenser främst via handel och globala råvarupriser. De
högre råvarupriserna påverkar i första hand olja, gas och vete. Kriget ökar dessutom
problemen med och priserna för fartygs- och flygtransporter i världen. På kort sikt är det
främst osäkerheten och de sämre utsikterna som driver prisbildningen på råvaru- och
finansiella marknader. Många råvarupriser har stigit drastiskt och börserna har fallit
kraftigt. De höga olje- och gaspriserna ökar företagens kostnader, vilket kommer att
föras vidare till hushållen allt eftersom. Samtidigt kan högre kostnader göra en del
företag olönsamma. Det finns redan nu exempel på företag i transport- och
jordbrukssektorn som hämmas av höga bränsle- och konstgödselpriser. Höga priser
minskar hushållens köpkraft och företagens vinster, vilket kan få effekter på
konsumtion, investeringar och anställningsplaner.
Om kriget drar ut på tiden kommer ett högre oljepris att öka den allmänna prisnivån.
Hushållens köpkraft och efterfrågan skulle bli lägre liksom efterfrågan på svensk export,
vilket leder till lägre produktion. Det gör i sin tur att företagen drar ner på sysselsättning
och investeringar, vilket skapar en konjunkturnedgång. Värdena på företagen kommer
också bli lägre då det är de framtida vinsterna som diskonteras till nuvärde.
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3

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Resultaträkning
Kommunkoncern
Tkr

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter

3

687 983

702 481

510 120

546 774

Verksamhetens kostnader

4

-2 211 143

-2 143 396

-2 157 836

-2 091 634

Avskrivningar

5

Verksamhetens nettokostnader

-140 915

-129 450

-68 699

-60 559

-1 664 075

-1 570 366

-1 716 416

-1 605 419

Skatteintäkter

6

1 360 479

1 243 985

1 360 479

1 243 985

Generella statsbidrag och utjämning

7

481 208

450 943

481 208

450 943

177 612

124 562

125 271

89 509

1 570

3 480

7 520

9 383

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

8

Finansiella kostnader

9

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

-22 436

-24 749

-4 065

-5 840

156 746

103 294

128 727

93 052

156 746

103 294

128 727

93 052

10

Årets resultat

3.2 Balansräkning
Kommunkoncern
Tkr

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

11

6 533

8 020

6 472

7 884

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

12

3 940 856

3 699 911

1 865 218

1 582 105

Maskiner och inventarier

13

95 029

85 889

93 869

84 943

Finansiella anläggningstillgångar

14

42 421

42 036

36 124

36 274

4 084 838

3 835 856

2 001 684

1 711 206

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter, förråd

15

20 546

22 416

20 546

22 416

Fordringar

16

253 286

280 605

250 953

278 800

Kassa och bank

17

262 116

118 702

128 787

45 952

535 948

421 723

400 285

347 169

4 620 786

4 257 578

2 401 969

2 058 375

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Kommunkoncern
Tkr

Not

2021

2020

Kommun
2021

2020

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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Kommunkoncern
Eget kapital

Kommun

18

Årets resultat

156 746

103 294

128 727

93 052

Resultatutjämningsreserv

107 088

107 088

107 088

107 088

39 652

47 682

39 652

47 682

1 127 520

1 016 196

966 686

865 604

1 431 007

1 274 259

1 242 153

1 113 426

321 557

216 469

247 736

216 469

528 842

275 886

Social investeringsfond
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar

19

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

67 720

Skulder
Långfristiga skulder

20

Kortfristiga skulder

21

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2 424 452

2 171 496

443 771

527 634

383 239

452 594

4 620 786

4 257 578

2 401 969

2 058 375

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

22

41 374

41 462

1 946 916

1 946 993

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna

23

453 056

464 463

453 056

464 463

3.3 Kassaflödesanalys
Kommunkoncern
Tkr

Not

Kommun

2021

2020

2021

2020

156 746

103 294

128 727

93 052

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

24

181 567

167 902

99 966

94 530

Poster som redovisas i annan sektion

24

-871

-25 241

-1 984

-25 343

337 442

245 955

226 709

162 239

32 206

31 512

32 206

31 512

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Ökn(+)/minskn(-) förutbetalda intäkter som regleras
över flera år
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager
Justering för ej likviditetspåverkande poster

24

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

1 870

1 870

1 174

-22 413

27 320

-86 118

27 848

-70 155

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

-83 863

5 532

-69 355

27 679

Kassaflöde från den löpande verksamheten

316 149

196 881

196 865

151 275

-595

-2 480

-595

-2 480

-392 892

-398 598

-334 721

-309 397

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
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Kommunkoncern
Justering för ej likviditetspåverkande poster

25

Försäljning av materiella anläggningstillångar

Kommun

26 433

24 219

241

Investering i finansiella anläggningstillgångar

241
25

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

146

1 622

146

1 622

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-393 100

-372 998

-334 929

-286 036

220 000

93 570

220 000

50 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning långfristiga skulder
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)
Finansiell leasing
Ökning/minskning långsiktiga fordringar

750

750

-385

2 350

150

132

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

220 365

95 920

220 900

50 132

Årets kassaflöde

143 414

-80 198

82 836

-84 629

Likvida medel vid årets början

118 702

198 900

45 952

130 581

Likvida medel vid årets slut

262 116

118 702

128 787

45 952

3.4 Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning
RESULTATRÄKNING, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
interna intäkter (sålt internt till kommunen)
Interna kostnader (PO, internränta, köpt internt av kommunen)

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING, tkr

2021

2020

63 984

58 371

-51 023

-47 976

-8 927

-6 937

1 124

487

-5 222

-4 015

-63

-70

82

73

-19

-3

0

0

2021

2020

417 591

363 141

7 370

8 225

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
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RESULTATRÄKNING, tkr

2021

2020

424 962

371 365

29 848

21 270

29 848

21 270

454 809

392 636

88 151

88 151

Anslutningsavgifter/bidrag VA Periodiserade

220 908

194 692

Lån av kommunen

134 271

93 567

Summa långfristiga skulder

443 331

376 410

12 573

10 768

9 862

10 876

-10 957

-5 418

11 478

16 225

454 809

392 635

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER

Långfristiga skulder
Bildande av VA balansräkningsenhet 2008

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Balanserat resultat
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER
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4

Noter

4.1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). I detta bokslut redovisas leasingkostnader avseende lös egendom i enlighet med
RKR R 5. Kommunen arbetar med att få fram eventuell redovisning av finansiell
leasing avseende fast egendom.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i not 3 och 4 om dessa
förekommit under räkenskapsåret.
Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendation RKR R2
Övriga intäkter
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst, vägkropp och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt.
Anläggningstyp och komponenter
Mark

Livslängd
Obegränsad livslängd

VA-anläggningar
Ledning

70 år

Pumpstation

25 år
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Anläggningstyp och komponenter
Övrigt

Livslängd
10 -30 år

Gata
Vägkropp

Obegränsad livslängd

Beläggning

15 år

Byggnad
Stomme

60 år

Tak

30 år

Fasad/Fönster/dörrar

30 år

Installationer

20 år

Invändigt bygg

10 år

Övrigt
Konst
Maskiner och inventarier

Obegränsad livslängd
3 -10 år

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om
avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.
Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att
det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas.
Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 800 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre
värde, under ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.
Anläggningstillgångar

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida
ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas
minst ett halvt prisbasbelopp. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som t.ex.
ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella
anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och
eventuell nedskrivning. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är
3 år.
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning
och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar
som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande
komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr, med väsentlig skillnad i
nyttjandeperiod skrivs av separat.
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Pensioner

Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas
enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen 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 avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i
balanskravsutredningen. Ingen avsättning har skett detta år och reserven uppgår till
107 088 tkr.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr
reserverats inom det egna kapitalet till fonden. Ingen reservering har skett avseende
2021
T.o.m 2021 har 37,3 mnkr tagits ut från fonden och inför 2022 finns 39,7 mnkr kr
reserverade för sociala investeringar.
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar 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 förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
2021
Insättning till social
investeringsfond
Uttag från sociala
investeringsfonden
Ackumulerad social
investeringsfond

2020

2019

30 00
0

2018

2017

2016

15 00
0

12 00
0

10 00
0

2015

2014

2013
10 00
0

-8 030

-12
206

-8 054

-1 352

-3 026

-2 637

-2 043

39
653

47 68
2

29 88
8

37 94
1

24 29
4

15 32
0

7 957

10 00
0

10 00
0

Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt
god redovisningssed.
Omklassificering från markreserv (anläggningstillgång) till exploateringsmark
(omsättningstillgång) sker när arbete inleds med att börja bygga i avsikt att försälja
fastigheten/marken. Upprättande och fastställande av detaljplan för ett
exploateringsområde, eller annat beslutsdokument kan vara utgångspunkt för
exploateringsverksamhet och är att jämställa med begreppet "börja bygga".
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4.2 Noter till resultaträkningen
Kommunkoncern
Noter

Kommun

2021

2020

2021

2020

30 201

32 995

30 201

28 679

Taxor och avgifter

183 948

174 808

186 637

187 032

Hyror och Arrenden

203 681

202 149

24 351

25 005

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

178 289

206 891

178 289

206 891

Bidrag/gåvor från privata aktörer

285

16 715

285

16 715

EU-bidrag

723

444

723

444

1 525

1 945

1 525

1 945

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

63 010

57 579

58 796

58 991

Intäkter från exploateringsverksamhet

25 958

745

28 950

12 863

362

704

362

704

Not 3 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

Övriga bidrag

Försäljning tomträtter
Realisationsvinster på anläggningstillgångar

7 504

7 504

Jämförelsestörande poster
I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark
och exploateringsbidrag

25 958

745

28 950

12 863

I övriga bidrag ingår erhållna allmänna anläggningar

16 715

I bidrag och kostnadsersättningar från staten ingår
ersättning för Covid-19 kostnader

34 610

17 057

34 610

43 666

35 426

43 666

I taxor och avgifter ingår gatukostnadsersättning

35 426

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet
Summa verksamhetens intäkter

16 715

7 504

7 504

687 983

702 480

510 120

546 774

-1 069 564

-1 059 935

-1 039 141

-1 033 021

-113 858

-103 041

-111 083

-100 608

-1 133

-1 122

-1 133

-1 122

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten

-62 637

-52 093

-34 581

-32 086

Köp av huvudverksamhet

-496 027

-450 713

-496 027

-450 713

-25 252

-26 036

-142 649

-139 142

-299 674

-300 232

-206 695

-197 070

-58 894

-57 938

-58 894

-57 938

-1 106

Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar

-2 219

-102

Bolagsskatt

-5 523

-7 099

-76 360

-85 546

Övriga verksamhetskostnader

-66 526

-79 935

Jämförelsestörande poster
I verksamhetens pensionskostnader ingår förändrade
livslängdsantagande i RIPS (pensionsskuldsberäkningen)

-10 971

I verksamhetens kostnader ingår kostnader avseende
Covid-19
Summa verksamhetens kostnader
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-2 211 143

-10 971
-44 338

-25 867

-44 338

-2 143 856

-2 157 836

-2 091 634
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Kommunkoncern

Kommun

Not 5 Avskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner/inventarier
Avskrivning på leasade inventarier
Summa avskrivningar

-5 106

-4 299

-5 031

-4 162

-112 168

-99 969

-40 598

-32 481

-23 544

-24 722

-22 973

-23 916

-140 915

-128 990

-68 699

-60 559

1 321 333

1 271 834

1 321 333

1 271 834

4 745

-6 877

4 745

-6 877

-97

-97

Not 6 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Skatteavräkning föregående år, justeringspost
Skatteavräkning innevarande år, prognos

34 401

-20 972

34 401

-20 972

1 360 479

1 243 985

1 360 479

1 243 985

255 975

258 025

255 975

258 025

0

4 781

Regleringsbidrag

89 481

30 026

89 481

30 026

Kostnadsutjämningsbidrag

95 016

71 685

95 016

71 685

Kommunal fastighetsavgift

48 362

47 264

48 362

47 264

Generella bidrag från staten

13 031

60 749

13 031

60 749

0

0

Avgift till LSS-utjämning

-20 657

-21 587

-20 657

-21 587

Summa statsbidrag och utjämning

481 208

450 943

481 208

450 943

Ränta på likvida medel

655

600

456

398

Ränta kravverksamhet

358

480

358

480

0

0

Summa skatteintäkter
Prognosen för slutavräkningsdifferensen i 2020 års bokslut
var -715 kr per invånare. Det slutgiltiga taxeringsutfallet för
2020 blev -550 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan
prognos och utfall, +165 kr per invånare redovisas i detta
bokslut. Den preliminära slutavräkningen för 2021 visar
enligt SKL:s prognos i december +1 143 kr per invånare.

Not 7 Statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Införandebidrag

Regleringsavgift

4 781

Not 8 Finansiella intäkter

Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Ränta utlämnade lån

41

121

0

64

Utdelning Kommuninvest AB

245

1 154

245

1 154

Borgensavgift Koncernföretag

35

35

6 226

6 197

146

1 124

146

1 124

91

-35

91

-35

1 570

3 480

7 520

9 383

-120 826

-18 969

-112

-60

-3 669

-5 447

-3 669

-5 447

Realiserad vinst Vårljus
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 9 Finansiella kostnader
Ränta upptagna lån
Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel
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Kommunkoncern

Kommun

Övriga finansiella kostnader

102 060

-332

-284

-333

Summa finansiella kostnader

-22 436

-24 749

-4 065

-5 840

Not 10 Extraordinära poster
Inga extraordinära poster under 2020 och 2021

4.3 Noter till balansräkningen
Kommunkoncern
Noter

Kommun

2021

2020

2021

2020

50 992

48 775

48 448

45 968

595

542

595

542

-26 082

-263

-26 082

3 025

1 939

3 025

1 939

28 530

50 992

25 986

48 448

-42 972

-38 935

-40 564

-36 401

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående Anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar

263
26 081

26 081

Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde
Genomsnittlig nyttjandeperiod

-5 106

-4 299

-5 031

-4 162

-21 997

-42 972

-19 514

-40 564

6 533

8 020

6 472

7 884

3 år

3 år

3 år

3 år

4 296 991

3 906 733

1 548 647

1 277 319

249 127

108 826

15 251

101 835

-27 938

-228

-2 701

37 862

281 661

222 315

169 492

4 556 043

4 296 991

1 783 511

1 548 647

-1 040 420

-939 901

-354 232

-321 751

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående Anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar
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Kommunkoncern
Utrangeringar

Kommun

2 870

127

2 333

-111 055

-100 646

-40 598

-32 481

-1 148 605

-1 040 420

-392 497

-354 232

Redovisat värde vid årets början

443 340

457 487

387 690

373 919

Årets investeringar

337 443

259 150

292 779

171 720

-244 081

-273 298

-206 265

-157 950

533 418

443 340

474 204

387 690

3 940 856

3 699 911

1 865 218

1 582 105

28 år

29 år

28 år

28 år

276 444

253 526

266 057

243 123

27 477

21 162

26 691

21 162

Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Pågående arbeten till- och ombyggnad

Överföring från pågående arbeten
Omvärderat till underhåll förgävesprojektering
Redovisat värde vid årets slut

Utgående redovisat värde
Genomsnittlig nyttjandeperiod

-3 284

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Not 13 Maskiner och inventarier

Ingående Anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

-500
-36 247

-500
-15

-36 247

6 283

1 772

6 283

1 772

272 677

276 444

262 285

266 057

-190 556

-165 849

-181 114

-157 198

Försäljningar

1 001

220

Utrangeringar

35 549

15

35 549

-23 642

-24 722

-23 070

-23 916

-177 648

-190 556

-168 415

-181 114

95 029

85 889

93 869

84 943

5 år

5 år

5 år

5 år

10 000

10 000

Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde
Genomsnittlig nyttjandeperiod
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Upplands-Bro Kommunföretag AB
Österhöjdens Garage AB
Inera AB
Kommuninvest ekonomisk förening

Upplands-Bro kommun, Årsredovisning år 2021

9 068

9 068

43

43

43

43

11 619

11 619

11 619

11 619
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Kommunkoncern
Andel i intresseförtag och gemensamt styrda företag
Summa Aktier och andelar

Kommun

40

40

11 702

11 702

30 729

30 729

Långfrisig utlåning
Mälarkraft AB
Församlingen Arken - Växthuset
Församlingen Arken - Kungsskolan
Källskolan

4
268

166

166

166

1 281

1 281

1 281

145
175

Övrig koncern

25 324

24 789

Summa Långfristig utlåning

27 214

26 829

Summa finansiella anläggningstillgångar

268

166

175

Bostadsrätter

268

1 281

Hoppetossa Norra AB
Montesoriskolan Pärlan

268

4

145
175

175

1 890

2 040

3 505

3 505

3 505

3 505

42 421

42 036

36 124

36 274

20 408

22 278

20 408

22 278

138

138

138

138

20 546

22 416

20 546

22 416

67 835

86 554

66 446

88 243

Not 15 Exploateringsfastigheter, förråd
Tomtmark för försäljning
Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs
Förnödenheter, förråd
Summa exploateringsfastigheter, varulager

Not 16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar

2 807

2 182

2 807

2 182

39 439

36 627

35 884

32 928

104 452

80 814

112 715

103 944

38 752

74 428

33 102

51 504

253 286

280 605

250 953

278 800

8

8

8

8

280

422

9

159

Bank

261 828

118 272

128 770

45 785

Summa Kassa och Bank

262 116

118 702

128 787

45 952

1 119 491

1 020 216

958 656

871 837

Skattefordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Not 17 Kassa och Bank
Kassa
Postgiro

Kommunen har tillsammans med koncernbolagen en
gemensam checkräkningskredit 50 mnkr. Krediten är för
närvarande outnyttjad.

Not 18 Eget Kapital
Ingående balans Eget Kapital
Rättelse av fel
Uttag Social investeringsfond

13 775
8 030

Reservering Social investeringsfond

12 206

11 561
8 030

-30 000

12 206
-30 000

Reservering (RUR)
Summa Ingående Eget Kapital
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1 127 521

1 016 196

966 686

865 604
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Kommunkoncern
IB Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommun

107 088

107 088

107 088

107 088

107 088

107 088

107 088

107 088

IB Social investeringsfond

47 682

29 888

47 682

29 888

Uttag Social investeringsfond

-8 030

-12 206

-8 030

-12 206

Uttag (RUR)
Reservering (RUR)
Summa Resultatutjämningsreserv

Reservering Social investeringsfond
Summa Social investeringsfond
Årets resultat
Summa Eget Kapital

30 000

30 000

39 652

47 682

39 652

47 682

156 746

103 294

128 727

93 052

1 431 007

1 274 259

1 242 153

1 113 426

1 324

1 594

1 324

1 594

170 308

145 780

170 308

145 780

25 292

24 457

25 292

24 457

1 425

1 473

1 425

1 473

Not 19 Avsättningar
Visstidspension
Förmånsbestämd ålderspension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Livränta
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Avsättning skatt
Summa avsättningar

1 020

902

1 020

902

199 369

174 207

199 369

174 207

48 367

42 263

48 367

42 263

247 736

216 469

247 736

216 469

73 821

67 720

321 557

284 189

247 736

216 469

1

1

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän
Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet
Redovisningsprinciper

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning

216 469

194 059

216 469

194 059

Nyintjänad pension

17 589

22 365

17 589

22 365

Ränte och basbeloppsuppräkning

2 953

4 430

2 953

4 430

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

8 829

8 829

Ändring av försäkringstekniska grunder

316

0

316

0

Pension till efterlevande

383

0

383

0

51

-185

51

-185

-4 958

-8 576

-4 958

-8 576

6 104

4 375

6 104

4 375

247 736

216 469

247 736

216 469

97 %

97 %

97 %

97 %

Övrig post
Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad
Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för
pensionsförpliktelser återlånas i verksamheten
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Kommunkoncern

Kommun

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar
Avsättning pensioner (Not 19)

247 736

216 469

41 749

41 483

Pensionsförpliktelser (Not 23)

453 056

464 463

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt

742 540

722 415

290 000

70 000

Pensionsavgift individuell del (Not 21)

Not 20 Långfristiga skulder
Kommuninvest
Långfristig leasingskuld
Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit

2 185 611

1 965 610

750

750

2 186 361

1 965 610

290 750

70 000

220 908

194 692

220 908

194 692

17 183

4 255

17 183

8 251

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Anslutningsavgifter VA
Offentliga investeringsbidrag
Förutbetalda exploateringsintäkter
Summa förutbetalda intäkter

2 944

2 944

238 091

205 886

238 091

205 886

2 424 452

2 171 496

528 842

275 886

Genomsnittlig ränta %

0,89

0,98 %

0,06

0,20 %

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat

0,52

0,65 %

0,06

0,20 %

2,55 år

3,49 år

0,47 år

1,66 år

0 -1 år

29,97 %

12,54 %

84,13 %

47,37 %

1 -3 år

27,78 %

37,86 %

15,87 %

52,63 %

3 -5 år

36,08 %

26,59 %

5 -10 år

6,17 %

23,01 %

Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat

3,14 år

4,12 år

0,44 år

1,59 år

Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat

1,47 år

1,95 år

0,44 år

1,59 år

Säkrad låneskuld

635 000

635 000

Marknadsvärde derivat

-12 882

-38 468

154 482

181 177

125 697

124 237

8 071

5 916

6 328

5 736

Personalens skatter, avgifter

37 859

40 559

36 771

40 043

Semester, övertidsskuld m.m

69 171

68 903

65 637

65 342

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt

42 423

41 483

41 749

41 483

Särskild löneskatt utbetalda pensioner

16 302

31 995

16 302

31 405

Summa långfristiga skulder
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter
periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som
motsvarande tillgång har. Förutbetalda
exploateringsintäkter upplöses när kommunen fullgjort sina
åtaganden

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år
Lån som förfaller inom

Not 21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
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Kommunkoncern
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
Balanserat resultat VA
Balanserat resultat renhållningen
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut
Negativ avräkning skatteintäkter
Övrigt

Kommun

83 301

74 674

58 808

65 385

-10 957

-5 418

-10 957

-5 418

2 167

2 529

2 167

2 529

25 000

25 000

25 000

25 000

0

40 157

40 157

15 951

20 660

15 737

16 696

443 771

527 634

383 239

452 594

Kungsängens Tennisklubb

490

590

490

590

Upplands-Bro Ryttarförening

450

450

450

450

17 938

18 167

Summa Kortfristiga skulder

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Brf i HSB

17 938

18 167

AB Upplands-Brohus

925 900

925 900

Upplands-Bro Kommunföretag

127 000

127 000

Upplands-Bro Kommunfastigheter

832 000

832 000

21 000

21 000

22 137

21 886

Österhöjdens Garage AB
Brandkåren Attunda

22 137

21 886

358

369

41 374

41 462

1 946 916

1 946 993

364 603

373 783

364 603

373 783

88 453

90 680

88 453

90 680

453 056

464 463

453 056

464 463

Statligt kreditgaranterade bostadslån
Övriga: Fastigo m.m
Summa

Not 23 Pensionsförpliktelser
Pensionsskuld intjänad t o m 1997
Löneskatt
Summa

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 294 kommuner och regioner
som per 2021-12-31 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 förhållande 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 finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510
966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 2 371 281 477 kronor (0,46 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 412 405 813 (0,46 %).
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4.4 Leasing
Leasingavgifter
lös egendom

2021

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter
förfaller enligt följande:
Inom 1 år

2 240 962

Senare än 1 år men inom 5 år

1 710 574

Senare än 5 år

0
3 951 536

Leasing
lös egendom

2021

Finansiell leasing

Totala minimileaseavgifter

976 286

Framtida finansiella kostnader

-24 321

Nuvärdet av
minimileaseavgifterna

951 965

Nuvärdet av
minimileaseavgifterna förfaller
enligt följande:
Inom 1 år

201 763

Senare än 1 år men inom 5 år

750 202

Senare än 5 år

0
951 965

4.5 Kassaflödesanalysens noter
Kommunkoncern

Kommun

2021

2020

2021

2020

140 915

128 990

68 699

60 559

37 368

27 351

31 267

22 410

Not 24 Justeringar den löpande verksamheten

Avskrivningar
Avsättningar pensioner m.m
Intäkt som bokförts mot eget kapital/rättelse av fel
Kostnader som flyttats från pågående arbete (investering)
till drift
Justering för ej likviditetspåverkande poster

11 561
3 284
181 567

Byte av mark Upplands-bro Kungsängens-Tibble 1:3
Reavinster
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167 902

99 966

-7 504
-146

-1 022

94 530
-7 504

-146

-1 124
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Kommunkoncern
Reaförlust, bokfört värde utrangeringar

2 219

Kommun
1 106

Omklassificering av mark från exploateringsfastighet till
markreserv
Intäktsförd ej likvida gåvor (erhållna allmänna
anläggningar)

-16 715

Upplösning långfristig skuld förutbetalda
exploateringsintäkter

-2 944

Poster som redovisas i annan sektion

-871

-16 715
-2 944

-25 241

-1 984

Pågående investeringsintäkters om flyttats till långfristig
skuld

-23 487

-23 487

Omklassificering av mark från exploateringsfastighet till
markreserv

-1 870

-1 870

2 944

2 944

Upplösning långfristig skuld förutbetalda
exploateringsintäkter
Kreditering av leverantörsfakturor som tidigare bokförts
som investering
Justering för ej likviditetspåverkande poster

-25 343

23 587
1 174

-22 413

Not 25 Justeringar investeringsverksamheten

Byte av mark Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:644
Erhållna allmänna anläggningar (gåva)
Rättning egna kapitalet anläggningar

7 504

7 504

16 715

16 715

2 214

Justering för ej likviditetspåverkande poster

26 433

24 219

4.6 Upplysning om upprättade särredovisningar
Särredovisning
Särredovisning har upprättats enligt lagen (206:412) om allmänna vattentjänster.
Särredovisningen finns under finansiella rapporter.

4.7 Upplysning om kostnader för redovisningsrevision
(tkr)

2021

2020

165

162

75

70

240

232

Sakkunnigt biträde

564

485

Förtroendevalda revisorer

318

282

Total kostnad för övrig
revision

882

767

1 122

999

Kostnader för
räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Total kostnad för
räkenskapsrevision
Kostnad för övrig revision

Total kostnad för revision
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5

Driftsredovisning

5.1 Upplysningar om driftredovisningens uppbyggnad
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och
verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och
verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med
resultaträkningens intäkter ochkostnader, som endast innehåller kommunexterna poster,
har såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det
poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras
kalkylmässigt.
Kommunfullmäktige tilldelar de olika nämnderna nettoanslag som de har att förhålla sig
till när de planerar sin verksamhet. Ramarna ska täcka de kostnader som återstår när
eventuella externa intäkter i form av avgifter, taxor och bidrag inte täcker kostnaderna
som nämnden har.
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto
uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska
enheter som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anlag under året får
ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:
•
•

Personalomkostnader påförs med 41 % av lönekostnaderna i
personalomkostnadspålägg . Detta pålägg ska täcka arbetsgivaravgifter,
avtalspension och löneksatt.
Kapitalkostnader i form av avkskrivningar och ränta på bundet kapital.
Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att
kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas
avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda värde. Den interna
räntan har satts till 1,75 %

Väsentliga kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom
interndebitering är (samtliga kostnader är självkostnader):
•
•
•
•
•
•

Utbildningsplatser (kommunens egna förskolor och skolor är resultatenheter.
Enheterna lägger en intäkts- och kostnadsbudget utifrån det antal barn/elever
som beräknas under året)
Vårdplatser LOV (egna enheter som som lägger en intäkts- och en
kostnadsbudget)
IT
Kost (debitering sker av kommunens produktionskök beräknad på portionspris)
Huskostnader (fördelning av kostnader i kommunhuset på samtlig personal som
sitter i huset)
Transportkostnader
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5.2 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
(tkr)

Budget 2021
Kostnad

Revision

Resultat 2021

Intäkt

1 200

Kostnad

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Intäkt

1 122

Kostnad

Intäk
t

78

Netto

Netto

78

181

Kommunlednin
gskontoret

191 208

51 791

196 302

57 648

-5 094

5 857

763

4 718

Samhällsbyggn
adskontoret

32 120

23 962

46 305

84 167

-14 185

60 20
5

46 020

71 946

Försäljning
tomträtter

175

650

362

175

-288

-113

229

Kommunstyrelsen

223 503

76 403

242 607

142 177

-19 104

65 77
4

46 670

76 892

Bygg- och
miljönämnden

19 761

14 011

19 712

11 051

49

-2
960

-2 911

-4 380

Gymnasieskola

285 690

151 144

284 344

153 779

1 346

2 635

3 981

1 048

Gymnasiesärsk
ola

11 790

70

11 475

134

315

64

379

211

Vuxenutbildning

36 522

15 130

41 063

19 985

-4 541

4 855

314

466

Gymnasieoch
vuxenutbildningsnämnden

334 002

166 344

336 882

173 898

-2 880

7 554

4 674

1 725

Kultur- och
fritidsnämnden

100 576

7 920

101 477

8 598

-901

678

-223

-1 028

Socialnämnden

334 191

73 370

336 950

71 872

-2 759

-1
498

-4 257

-15 150

Ekonomiskt
bistånd

30 500

500

28 411

543

2 089

43

2 132

-12 337

Tekniska
nämnden,
skattefinansiera
t

71 901

7 401

70 786

7 021

1 116

-380

736

5 410

Avfallsverksam
het

30 917

30 917

33 294

33 294

-2 377

2 377

0

0

Vatten- och
avlopp

59 929

59 929

65 190

65 190

-5 261

5 261

0

0

162 747

98 247

169 270

105 505

-6 522

7 258

736

5 410

1 425 062

681 692

1 447 273

712 859

-22 211

31 16
6

8 955

15 502

361 484

132 008

354 165

131 545

7 319

-463

6 856

-6 229

2 993 026

1 250 495

3 037 868

1 358 047

-44 841

107 5
52

62 711

60 586

13 850

0

3 950

3 950

1 051

1 727

-1 727

1 727

0

-607

0

-607

Tekniska
nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Nämnderna
Internränta från
affärsverksamh
eten
Vidarefakturerin
g försäkringar
Fastighetsskatt

9 900
1 727
607
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(tkr)

Budget 2021

Personalkostnader
(pensioner,förs
äkringar m.m)
som inte täcks
av PO-pålägg

Resultat 2021

26 700

Semesterlöneskuld m.m

37 847

-11 147

0

-11 147

-2 249

4 135

-4 135

0

-4 135

-3 433

20 000

0

20 000

11 784

5 677

8 061

6 069

70 770

66 654

Oförutsedda
kostnader

20 000

Kommungemensam

46 700

9 900

44 316

15 577

2 384

3 039 726

1 260 395

3 082 184

1 373 624

-42 457

Driftredovisning
kommunen

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

113
229

Korrigering för poster som är/ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader
Interna poster

-873 385

Sociala
investeringsfond

17 682

Finansiella
intäkter och
kostnader

-90

Avskrivningar
Verksamhetens intäkter
och kostnader
enligt
resultaträkningen

-873 385

-80

-66 304

-867 304

-867 304

11 903

3 874

-248

-74

-68 699

123
2 117 629

386 930

2 157 835

510 120

-40 206

189

82 984

*) Omorganisation har skett under 2021 då arbetsmarknadsinsatser numera ligger inom
Socialnämnden i stället för inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (tidigare
Gymnasie och arbetslivsnämnden)
Kommunstyrelsen
Det stora överskottet beror till största delen på exploateringsintäkter. Det gäller
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag.
Bygg- och miljönämnden
Underskottet förklaras av lägre bygglovsintäkter till följd av färre och fördröjda större
bygglovsärenden samt lägre intäkter för större tillsynsärenden.
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Överskottet förklaras av lägre volymer inom gymnasieskolan än budgeterat samt
överskott inom Upplands-Bro gymnasiet.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett sammantaget underskott på 0,2 mnkr.
Socialnämnden
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 4,3 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent.
Underskottet beror i huvudsak på kostnader för externa placeringar inom
verksamhetsområden vuxna, barn och ungdom samt socialpsykiatrin
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Tekniska nämnden
Sammantaget visar de skattefinansierade verksamheter på ett överskott för helåret på 0,7
mnkr jämfört mot budget.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 8,9 mnkr. Överskottet förklaras
framförallt av färre särskoleelever och förskolebarn än budgeterat.
Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2021 med 6,9 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget, vakanser samt
ersättning från Socialstyrelsen avseende covidkostnader tillhörande 2020.

5.3 Jämförelse prognos och utfall
Nämnd, verksamhet (tkr)

Budgetavvikelse
Vårprognos

Budgetavvikelse
Höstprognos

Budgetavvikelse
Årsredovisning

Revision
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden

78
32 500

37 500

46 670

-157

-2 440

-2 911

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

4 674

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

-223
-7 000

-6 000

-4 257

900

2 132

-749

-3 359

736

-4 200

1 000

8 955

-600

2 700

6 856

19 793

30 301

62 711

-19 000

-18 700

8 061

793

11 601

70 772

Ekonomiskt bistånd
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Avvikelse
nämndverksamhet
Kommungemensam
(pension m.m)
Avvikelse
driftredovisningen

Större avvikelser (över 2 mnkr) mellan avvikelse höstprognos och verklig
budgetavvikelse:
Kommunstyrelsen
Avvikelsen beror på ej prognostiserade exploateringsintäkter
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Elevantagningen för läsåret 2021/2022 var helt klar först efter T2. Prognosen bygger på
preliminär antagning.
Tekniska nämnden
Mindre avvikelse totalt jämfört med tidigare höstprognos i huvudsak beroende på
besparingar inom gator och vägar (-1 6 mnkr) främst lokalkostnader och
huvudverksamhet, lägre kostnader (-1,5 mnkr) för vinterväghållning den gånga vintern
samt lägre konsultkostnader (-0,8 mnkr) för GIS verksamheten, där mer än planerat
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kunnat genomföras i egen regi.
Utbildningsnämnden
Tio enheter med åtgärdsprogram redovisar budget i balans 2022 vilket sammantaget är
+4 mnkr bättre än prognosen för T2
Utbetalningen av Grundskole-/fritidshems och särskolepeng blev 4 mnkr lägre jämfört
med prognosen i T2
Äldre- och omsorgsnämnden
Avvikelsen mot prognosen förklaras av att 2 mnkr i statligt bidrag ej nyttjades,
minskade volymer Vård- och omsorgboende samt vakanta tjänster.
Kommungemensamt
Avvikelsen från prognosen i augusti med 26,7 mnkr beror bland annat på att man i
prognosen beräknade att budgeten för de oförutsedda kostnaderna ( 20 mnkr) skulle
användas. Dessa pengar har inte använts. De fördyrade kostnaderna på grund av ändrade
livslängdsantaganden i prognosen från KPA beräknades uppgå till 5 mnkr mer i
prognosen och beräknade kostnader för förändring av semesterlöneskulden blev 1,7
mnkr lägre än i prognosen.
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6

Investeringsredovisning

6.1 Upplysningar om investeringsredovisningens uppbyggnad
Kommunen
Fullmäktige fastställer i samband med budgeten en investeringsbudget för respektive
nämnd samt kommunen som helhet. Investeringsbudgeten är treårig. I
investeringsbudgeten finns två typer av investeringar, enskilda projekt och
investeringsram för mindre investeringar som t.ex. inventarier m.m.
Positiva och negativa budgetavvikelser i enskilda investeringsprojekt överförs till
kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår.
Bolagen
Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna
försäljningsintäkter och - om så är nödvändigt - med koncernbidrag. Bolagens
verksamhet får endast i undantagsfall finansieras med skatter. Bolagens investeringar
och deras finansiering regleras genom att fullmäktige för varje bolag årligen beslutar om
en investeringsram och ett lånetak för kommande budgetår och de fyra efterföljande
planeringsåren. Fullmäktige ska också beredas tillfälle att ta ställning innan beslut fattas
i bolagen om investeringsprojekt större än 50 mnkr.

6.2 Investeringsredovisning och budgetutfall i kommunen
(tkr)
Kommunstyrelsen

Total kalkyl

Redovisat
tom 2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
projektbud
get 2021

Ombudgete
ras till 2022

38 483

-1 850

189 662

56 518

15 416

5 374

Varav:
Investeringsram KS
oförutsett

6 200

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

Ökad digitalisering

6 200

6 200

3 105

3 000

-105

10 000

512

879

10 000

9 121

2 289

Lillsjön - Örnässjöns
naturreservat

7 783

1 390

4 307

6 393

2 086

2 086

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

-3 700

9 527

7 545

-1 982

Granhammarsvägen
(exploateringsprojekt)

41 286

10 000

Ringvägen
(exploateringsprojekt)

10 599

Trädgårdsstaden i Bro
(exploateringsprojekt)

47 516

Husbytorp/Tegelhagen
(exploateringsprojekt)

62 307

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnäm
nden
Kultur- och
fritidsnämnden

2 836

10 000

2 836

2 836

2 336

109 979

76 443

19 342

33 536

14 194

9 348

13 500

723

11 258

12 777

1 519

1 519

Varav:
Återuppbyggnad
Frilluftsgård Lillsjön
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Total kalkyl

Redovisat
tom 2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
projektbud
get 2021

Ombudgete
ras till 2022

3 925

158

3 244

3 767

523

523

82 731

75 485

1 053

7 246

6 193

3 500

1 460

0

913

1 460

547

Tekniska nämnden

463 688

49 928

98 478

416 911

340 593

341 349

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

57 147

15 176

43 232

42 555

-677

9 215

Gatubelysning

4 000

1 998

2 055

2 002

-53

0

Beläggningsunderhåll

8 985

3 767

2 952

5 218

2 266

2 266

Lekplatser

4 261

963

3 298

3 298

0

0

Bullerdämpande
åtgärder

4 180

1 476

878

2 704

1 826

1 826

27 349

5 907

28 471

21 442

-7 029

Trygghetsskapande
åtgärder

3 845

403

3 050

3 442

392

392

Tekniska nämnden
Avfall

13 510

5 445

8 788

8 065

-723

510

13 000

5 445

8 788

7 555

-1 233

393 031

29 307

46 458

366 291

341 993

331 624

Pumpstationer

10 817

2 081

774

10 736

9 962

9 962

Tillskottvatten

13 407

0

182

7 500

7 318

7 318

LPS-pumpar
ospecificerat

6 097

1 031

112

4 500

4 388

4 388

149 503

731

4 184

148 772

144 588

144 588

UBS-ledning
(Sigtunaledningen)

29 030

9 168

2 753

19 862

17 109

17 109

Dagvatten

22 832

4 570

1 522

23 262

21 740

21 740

Nya ledningar ospec &
ledningsrenovering &
servis ofördelat

22 402

14 288

2 406

12 866

10 460

10 460

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

108

14

62 814

62 800

62 800

Ådö utbyggnad

43 172

4 976

16 424

38 196

21 772

21 772

Överföringsledning
Säbyholm

10 000

1 066

45

8 934

8 889

8 889

5 110

2 261

0

4 349

4 349

4 349

Parken Gröna dalen

12 500

1 470

848

11 030

10 182

10 182

Norrvatten ledningsflytt

10 000

1 019

2 003

8 981

6 978

6 978

0

-13 985

-13 378

0

(tkr)
Upprustning
Kvistaberg
Sporthall anpassad för
bordtennis
Socialnämnden

Varav:

Trafik och
tillgänglighetsprogram

Varav:
Inköp avfallskärl
Tekniska nämnden
Vatten- och avlopp
Varav:

Åtgärder
spillvattenledning

Nya fordon

Anläggningsavgifter
Husbytorp/Tegelhagen
VA
(exploateringsprojekt=
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Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
projektbud
get 2021

Ombudgete
ras till 2022

9 056

7 451

8 516

1 005

1 005

IKT-satsningar
förskolor och skolor

3 500

3 180

3 500

320

115

Äldre- och
omsorgsnämnden

1 900

664

1 900

1 235

316 510

521 677

375 826

(tkr)
Utbildningsnämnden

Total kalkyl

Redovisat
tom 2020

Varav:

Investeringsredovisni
ng

359 412

6.3 Investeringar i koncernen
Bolagens investeringar
över 50 Mnkr,
färdigställda projekt

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Avvikelse

Bolagens investeringar
över 50 Mnkr, pågående
projekt

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Beräknad avvikelse

AB Upplands-Brohus
Bostäder Kokillbacken
Fasanstigen renovering

400

29,4

*

4,2

* Upphandling påbörjas 2022
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1

Inledning

1.1 Vinjett
År 2021 innebar stora samhällsutmaningar till följd av den pågående Covid-19
pandemin. Verksamheterna inom kommunledningskontoret har under året ställt om och
anpassat verksamhet för att möta nya och förändrade krav. Stödet till näringslivet har
utvecklats och genom den nya näringslivsstrategin läggs grunden för ett närmare
samarbete. Målsättningen är att Upplands-Bro kommun ska ha fler arbetstillfällen än
invånare. Denna ambition stärker förutsättningarna för att människor genom arbete ska
ges goda förutsättningar för att bidra i samhällsutvecklingen.
Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och
stärkts. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger
resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen med polisen och beslutet om att
utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och tryggt
Upplands-Bro.
Inom ramen för Omdaning Bro tas ett helhetsgrepp för att skapa en hållbar småstad.
Under året har arbetet utvecklats genom olika delprojekt och en tydlig målbild
formulerats. Visionen om hur Bro kan utvecklats har involverat många invånare och
engagerat flera olika intressenter.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden. I
slutet av 2021 genomfördes en omorganisation inom Samhällsbyggnadskontorets
ansvarsområden. Enheterna för Samhällsutvecklingsprojekt samt Mark- och
naturförvaltning kommer framöver att ingå i Projekt- och myndighetsavdelningen.

1.3 Viktiga händelser under året
Trygghet och säkerhet
Trygghetscentret är en viktig plats för samverkan som sker på plats mellan aktörer som
arbetar i centret i olika utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd
och information. Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för
att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) utvecklas och
fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning
och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisation av kommunens
samverkansforum för trygghet och social hållbarhet, bland annat startade i februari/mars
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EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ
samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet.
Sommaren 2021 dubblerades väktarbevakningen i kommunen, liksom under helger
höst/vinter 2021. Kamerabevakning finns nu på två offentliga platser i kommunen, Bro
centrumparkering samt Kungsängens centrum (där IMY-ansökan även pågår för
fullskalig bevakning)
En ny samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten tillsammans med beslutet
om att utveckla en modell i linje med GVI i Upplands-Bro stärker förutsättningarna för
ett säkert och tryggt Upplands-Bro.
Omdaning Bro
Kommunstyrelsen fattade i April beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under sommaren och hösten har aktiviteter och intervjuer genomförts i
Bro under ledning av feriearbetare och i samverkan med bland annat Bro Utveckling
och Bro IK. Mer detaljer kring vad som skett i Omdaning Bro presenteras under avsnitt
2. Mål och resultat.
Digitalisering
Kommunen kan nu erbjuda invånarna över 160 e-tjänster. Tjänsterna skapar möjligheter
till ökad tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade handläggningsprocesser,
kortare svarstider och sammanställt underlag till beslut. De senaste exemplen på nya etjänster är bland annat: Tillståndsguide för näringsliv, Anmälan till intressentlista för
direktupphandlingar och Ansökan om auktorisation för anordnare av
Kulturskolverksamhet.
Kompetensstärkande insatser har genomförts för chefer, medarbetare och
förtroendevalda för att för att förbättra de digitala mötena och skapa förutsättningar för
mer inspirerande möten. Genom detta arbete har det möjliggjorts för kommunen att
kunna fatta politiska beslut utan fördröjning och därmed fortsatt framdrift för
kommunens verksamheter och utveckling.
Den nya webbportalen ”Upplands-Bro utvecklas” ger möjlighet för våra invånare och
andra att läsa om aktuella byggprojekt och färdigbyggda bostadsområden,
www.upplands-bro.se/utvecklas.
Näringsliv
En ny näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med företrädare från näringslivet
och strategin lägger grunden för fortsatt utveckling. Inom ramen för strategin tydliggörs
hur samarbete ska utvecklas men även att sträva efter att skapa fler arbetstillfällen än
invånare.
Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag. Bland
de 55 kommunerna inom Stockholms Business Alliance (SBA) ligger Upplands-Bro på
en tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 i NKI för 2020 års
ärenden.
Upplands-Bro placerar sig på en delad tredje plats i länet av de kommuner där det har
gått bäst för företagen under 2020 enligt en rapport från Stockholms Handelskammare,
(Rapport ”Omsättning i näringslivet 2020”). Den ökade e-handeln har gynnat många av
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de företag som är etablerade i Upplands-Bro.
Upplands-Bro kommun tar en sjundeplats i årets Bästa Tillväxt i Stockholms län. Bästa
Tillväxt görs av Syna och baseras på störst andel företag som nyanställer, ökar sin
omsättning och går med vinst under året.
Samhällsbyggnadsutveckling
Förstudie om utveckling av Bro stationsområde har färdigställts medan förstudie av
Kungsängens stationsområde pågår. Arbetet med fördjupade översiktsplanen för Bro
har fortsatt, med fokus på att arbeta in synpunkter som inkommit under samrådstiden.
Ett åtgärdsprogram för Broviken har tagits fram.
Bland de planprojekt som har högst prioritering kan nämnas att både för Kockbacka
gärde (den nya skolan i Bro) och Viby har beslut om samråd respektive granskning och
antagande tagits under perioden. Även i de övriga planprojekten som har haft högst
prioritet (bland annat Omdaning Bro) har ett intensivt arbete bedrivits utifrån den
planprioritering som aktualiserades i april.

1.4 Covid-19 effekter
Pandemin har under perioden året haft fortsatt hög grad av påverkan på
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna har under hela pandemin och så även
under 2021 gjort stora anpassningar av sina arbetssätt. Distansarbete har tillämpats i
högre uträckning och största delen av alla möten har genomförts helt digitalt, både på
tjänstemannahåll och vid de politiska mötena. Kopplat till detta har riktade
utbildningsinsatser genomförts för chefer, medarbetare och förtroendevalda i hur teams
används på bästa och effektivaste sätt. Det har också varit av stor vikt att fortsatt säkra
tillgång och tillgänglighet till kommunens system och tjänster via extern access.
Information om Covid-19 uppdaterades fortsatt under året kontinuerligt på kommunens
webbplats. En vidareutvecklad samlingssida lanserades i slutet av året. På grund av
pandemin har kommunen inte kunnat genomföra den traditionella
medborgarskapsceremonin under de senaste två åren. I slutet av året hölls
medborgarskapsceremoni för de som blev svenska medborgare 2019.
Två större satsningar har genomförts för det lokala näringslivet under året:
•
•

Gymnasieelever folkbokförda i Upplands-Bro kommun fick under vårterminen
hämta take away-luncher från lokala restauranger.
Alla månadsanställda i Upplands-Bro kommun fick i december 2020, för inlösen
fram till juni 2021, och december 2021 en julgåva i form av ett presentkort på
250 kronor som kan lösas in hos det lokala näringslivet.
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2

Mål och resultat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service
Beskrivning

Kommunikationen med invånarna ska utgå från invånarnas behov, information ska vara
tillgänglig. Bemötande, snabb hantering och effektiva processer ska leda till att god
service. Beslut som fattas ska vara transparenta, rättssäkra och välgrundade. Genom
digitalisering ska Upplands-Bro effektivisera processer som leder till snabbare och
effektivare service. Tilliten ska stärkas genom att invånarna upplever ökad delaktighet,
inflytande och engagemang.

Kommentar

En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med
invånarna och den informationen de kan ta del av. Flera insatser pågår och har inletts
under perioden. Fler e-tjänster utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från
invånarna. En chattfunktion har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt
kan få svar på sina funderingar, chatten har samma öppettider som kommunens
kontaktcenter i övrigt.
Ett annat exempel från perioden är att en ny webbportal "Upplands-Bro utvecklas" har
lanserats som berättar om aktuella byggprojekt och färdiga bostadsområden i
kommunen. Flera digitaliseringsaktiviteter som syftar till att invånarna ska uppleva
snabbare och effektivare service är inledda och kommer presenteras vid kommande
uppföljningar under året.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel som tar kontakt
med kommunen via
telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga*

72%

68,5%

73%

Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng

86%

86%

87%

*Indikatorn omformulerades i undersökningen "Kommuners kvalitet i kortet" 2021 och löd "Att få svar på frågor till kommunen
fungerar bra". Snittet för alla kommuner i riket är 67,9%

2.2 Hållbar hälsa och liv
2.2.1 Nämndmål: Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning
Beskrivning

Genom samhällsomdaning öka invånarnas, näringslivet och civilsamhällets
förutsättningar att leva i ett hållbart Upplands-Bro. Metodutveckling i
samhällsomdaningen inom områden som näringsliv, transport, infrastruktur och
byggnationer. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro utan utsatta områden.
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Kommentar

Under året har en förstudie genomförts, vilken identifierat behoven samt även
formulerat vision och effektmål för arbetet med samhällsomdaning. Förstudien har
resulterat i projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelse samt i handlingsplaner för
att tydliggöra genomförande rörande mål, aktiviteter och uppföljning. Systematiskt
arbete med delaktighet är en genomgripande del av allt arbete med
samhällsomdaningen. För att säkerställa detta har arbete inletts med metodutveckling
och konkreta delaktighetsaktiviteter rörande arbetsmarknad, näringsliv, skolutveckling,
aktivering av offentligt rum samt fysisk planering där invånare getts möjlighet att bidra
med tankar, idéer samt sin syn på hur Bro kan utvecklas. Detta har skett genom
intervjuer, enkäter samt aktiviteter i centrala Bro.
För genomförandet av handlingsplaner samt arbete med delaktighet har en
projektorganisation tillsatts under hösten 2021. Projektorganisationen bygger på
samverkan mellan kommunens olika kontor samt i samspel med invånare, verksamma
och civilsamhälle.
Beslut har fattats av kommunstyrelse rörande planprogram, utvecklingsprogram för
stationsområdet, markstrategi och handlingsplaner samt beslut om finansiering av
genomförandet av samhällsomdaning. Utöver dessa beslut ingår Upplands-Bro inom
Wall Street Stockholm. Syftet med Wall Street Stockholm är att stärka
attraktionskraften i regionen genom en festival för modern offentlig konst i världsklass.
Medel för genomförande har ansökts ur sociala investeringsfonden och
kommunstyrelsen har fattat beslut om detsamma.
Projekt Omdaning Bro har även beviljats medel för utveckling av parkområde genom
Boverkets utlysning ”Gröna och trygga samhällen”. Parken som planeras i Finnsta har
inriktningen återbruk och naturpedagogik. Därutöver har samhällsomdaning sökt och
beviljats medel från Delegationen mot segregation, DELMOS för att vidareutveckla
kommunens arbete med att motverka segregationens effekter i lokalsamhället.
Finansieringen om 2 miljoner kronor löper t o m 31 april 2022.
Inom ramen för projektet ingår att visualisera hur Bro kan utvecklas. Därigenom har
projektet tagit fram visionsskisser vilka beskriver och konkretiserar hur samhället kan
utvecklas. Arbetet fortsätter under 2022 med konkretisering av den fysiska planeringen i
samverkan med arkitekter, exploatörer, fastighetsägare, invånare och verksamma i Bro.
Arbetet utgår från Bro Torg, Köpmanvägen, Enköpingsvägen samt Bro stationsområde
och fortsätter under 2022. I slutet av året 2021 annonserades en öppen inbjudan till
exploatörer och fastighetsutvecklare att vara delaktiga i arbetet inför kommande
detaljplanearbete och markanvisningar.
2.2.2 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på
kommunens alla platser
Beskrivning

Ökad trygghet och tillgänglighet till kommunens alla platser ökar möjligheterna till ett
lustfyllt liv och en hållbar hälsa för kommunens alla invånare. Brottsförebyggande
arbete och preventivt arbete i samarbete inom kommunen men även med polisen är
grundläggande. Utbud och möjligheter till sysselsättning för invånare i åldersgruppen 912 år ska öka. Upplands-Bro ska vara ett sammanhållet och jämlikt samhälle där
rättigheter tas till vara och där individer har ett ansvar gentemot sina medmänniskor.
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Stärkt civilt försvar för att säkra ett robust Upplands-Bro och beredskapen för att
upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna vid kriser och höjd beredskap.

Kommentar

Ett samverkansavtal med polisen lägger grunden för utvecklingen. Samverkansavtalet
fokuserar på att minska brottslighet och öka trygghet.
Sommaren 2021 dubblerades väktarbevakningen i kommunen, liksom under helger
höst/vinter 2021. Kamerabevakning finns nu på två offentliga platser i kommunen, Bro
centrumparkering samt Kungsängens centrum (där IMY-ansökan även pågår för
fullskalig bevakning)
Satsningar har gjorts där det införts samordnare för våldsprevention, brotts- och
drogförebyggande arbete, samt för social hållbarhet och barnrätt. Fokus kommer även
att vara riktat mot folkhälsa, prevention psykisk ohälsa och gällande social hållbarhet,
barnrätt och strategiskt arbete med barnkonventionen.
Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) utvecklas och
fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning
och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisation av kommunens
samverkansforum för trygghet och social hållbarhet, bland annat startade i februari/mars
EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ
samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet.
Indikatorer
Snitt 15
problemområden och 4
motiv för oro från
polisens årliga
trygghetsmätning

Utfall 2020

Utfall 2021

40

36

Målvärde 2021

Minska

Snitt 15 problemområden och 4 motiv för oro från polisens årliga trygghetsmätning

En minskning med 12% i förhållande till 2020-års undersökning, en minskning av
snittet är positivt. Länets snitt totalt sett har sedan förra året minskat med 10%.

2.3 Hållbart samhällsbyggande
2.3.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen
Beskrivning

Attraktiva boendemiljöer och livsmiljöer som skapar en trygghet och stolthet utifrån ett
helhetsperspektiv för invånarna. Förutsättningar ska skapas för att Upplands-Bro ska bli
en klimatneutral kommun. Utveckla möjligheter inom kollektivtrafik och infrastruktur
för att få till effektiva och hållbara lösningar.

Kommentar

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
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fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
Arbete fortlöper för att uppnå en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Genom att skapa
en obruten och digital samhällsbyggandsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre
service.
2.3.2 Nämndmål: Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till
investeringar och etableringar i kommunen
Beskrivning

Erbjuda en hög grad av service, stöd och rådgivning till såväl nya som befintliga aktörer
inom näringslivet. Stärka företagsklimatet ytterligare genom förbättrad service och
bemötande. Ett ökat företagande och starkt näringsliv bidrar till ökade möjligheter till
arbete och utveckling för kommunens alla invånare. Genom insatser så som exempelvis
feriejobb, förbättrade samarbeten och framtidslabb bidra till ökade möjligheter för unga
invånare att komma ut i arbete.

Kommentar

Det har i samarbete med det lokala näringslivet tagits fram mer än 70 platser inom
feriejobb när det gäller privata sektorn hos lokala företagare.
Näringslivsavdelningen har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret haft fyra
företagslotstillfällen, som är en servicefunktion för befintliga företag som växer och
behöver en större yta. Det är även en servicefunktion för nya företag som vill etablera
sig i kommunen.
Genom samarbetet med NyföretagarCentrum har kommunens nyföretagarrådgivning
utökats med en s.k. helpdesk för att hjälpa företag i utsatta branscher att ta del av de
nationella stödpaketen.
Indikatorer
Svenskt Näringslivs
årliga ranking av det
lokala företagsklimatet
NKI Upplevd service för
företag som har haft ett
myndighetsärende
under året

Utfall 2020

Utfall 2021

12

50

76%

83%

Målvärde 2021

77%

Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet

Företagsklimatet i Upplands-Bro kommun får ett gott betyg av de lokala företagen, dock
något lägre än förra årets topplacering. Förra året placerade sig Upplands-Bro i topp i
Stockholms län, tillsammans med Solna, med resultatet 4,0 på en sexgradig skala. I år
får kommunen det sammanfattande omdömet 3,8, ett något lägre resultat. Svenskt
näringslivs årliga enkätundersökning ger värdefull information för det fortsatta arbetet
och ger en indikation om en kommande placering i rankingen som delges den 22
september.
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NKI Upplevd service för företag som har haft ett myndighetsärende under året

Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag. Bland
de 55 kommunerna inom Stockholms Business Alliance ligger Upplands-Bro på en
tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 i NKI för 2020 års
ärenden.
Resultat har ett års eftersläpning i och med att årsbokslutet 2021 är genomfört när
resultatet för 2021 presenteras.

2.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.4.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs
Beskrivning

Det ska finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i
välfärden, här har kommunstyrelsen en roll att säkerställa att likvärdiga förutsättningar
ges. Samtliga aktörer ska ges likadana möjligheter till att bedriva verksamhet i
Upplands-Bro.

Kommentar

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. I och med kommunfullmäktiges
beslut om nya regler för sociala investeringsfonden ges även privat driven verksamhet
numera möjlighet att söka medel ur fonden. En hyresmodell finns där externa aktörer ha
möjlighet att söka extra lokalbidrag inom för- och grundskola.
Jensen Education öppnade en helt ny för- och grundskola i Upplands-Bro kommun,
hösten 2021. Andelen elever i fristående för- och grundskolor ökar därmed.
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare utbud
gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i
kommunens regi. Genom checksystemet kan fler kulturformer erbjudas och det
möjliggörs för fler barn och unga att ta del av kulturlivet.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

191 208

51 791

196 302

57 648

-5 094

5 857

763

4 716

32 120

23 962

46 305

84 167

-14 185

60 205

46 020

71 945

175

650

0

362

175

-288

-113

229

223 503

76 403

242 607

142 177

-19 104

65 774

46 670

76 890

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning
tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning
tomträtter
Summa

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

9 498

265

9 965

317

-467

-52

-519

156

35

347

61

-191

-26

-217

0

0

0

0

0

0

0

9 654

300

10 312

378

-658

-78

-736

3.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 46,7 mnkr.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 763 tkr.
Överskottet förklaras framförallt av lägre personalkostnader pga. tjänstledigheter och
sjukfrånvaro samt uteblivna planerade utbildningsinsatser till följd av pandemin. Delar
av lönekostnaderna har finansierats av stadsbidrag som inte var budgeterat under 2021.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret avdelningar inom KS redovisar ett överskott jämfört mot
budget för helåret på 45,9 mnkr. Överskottet kommer till största delen från
exploateringsprojekt under 2021 som erhållit intäkter av extra ordinär karaktär
bestående av gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Dessa intäkter som
tidigare togs upp som inkomst på investeringar ska enligt RKRs nya rekommendationer
numera tas upp som intäkt.
På kostnadssidan visar planverksamheten ett underskott på 4 mnkr till följd av högre
konsultkostnader än planerat för större projekt. De har även haft utökad inhyrning av
konsulter på grund av underbemanning stor del av året. Försäljning av tomträtter har
under året varit färre än budgeterat och visar på ett underskott på 113 tkr jämfört mot
budget.
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Från och med 18 januari har gymnasieelever, som är folkbokförda i Upplands-Bro
kommun, som deltar i distansundervisning på Upplands-Brogymnasiet eller något annat
gymnasium hämtat Take away-lunch på anslutna restauranger och caféer. Den
sammantagna kostnaden för denna satsning är i år 1,9 mnkr.
Totalt uppgår covid-19 kostnaderna under året till 2,0 mnkr.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt

Projekt
slut

Projekt start

(tkr)
Brobyggare

Budget
hela
projektet

Redovisat
tom 2021

År

År

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

3 785

Redovisat
2021

Prognos
för
projektet

Prognosavvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

889

3 785

811

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.

3.5 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Total
budget

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Ombudgeteras till
2022

0

0

6 485

0

-6 485

Investeringsram KS
oförutsett

6 200

0

0

6 200

6 200

Bredbandsutbyggnad

1 000

120

40

880

840

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 105,3

3 000

-105,3

10 000

0

595,3

10 000

9 404,7

Utveckling av Björknäs
camping

1 500

0

2 937

1 500

-1 437

Lillsjön - Örnässjöns
naturreservat

7 783

1 390

4 307

6 393

2 086

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

-3 245

9 527

11 245

1 718

Våtmark vid
Lejondalssjön

0

12

110

0

-110

Våtmark vid Örnässjön

0

11

62

0

-62

Utveckling av Tibbleviken

0

-180

116

0

-116

Permakultur Råby

0

-15

19

0

-19

1 000

0

0

1 000

1 000

1 000

38 483

-1 907

27 303,6

40 218

12 914,4

7 630,4

Ökad digitalisering

Restaurering Örnässjön
Summa
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Investeringsram KS oförutsett
Ursprunglig budget var 10 mnkr. Beslut har fattats om omfördelning av 3,8 mnkr.
Bredbandsutbyggnad
Det pågår process med leverantör. Första fakturan på 40 tkr kommit under dec 2021 och
ännu inte fakturerat installationskostnad för flertalet av anslutningar inväntas, behov av
omfördelning av resterande medel till 2022 uppstår.
Fortsatt utbyggnad IT
De större planerade aktiviteterna uppgradering och förstärkning av IT-nätet genom byte
av core switchar och byte av access switchar vilka under året förskjutits pga.
resursproblem beroende på pandemin kom igång under slutet av året. De kommer enligt
reviderad plan slutföras under kvartal 2 2022. Överskridandet mot budget avser
utrustning för ej planerade aktiviteter exempelvis Björknäs camping samt ändrad
dollarkurs.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. De olika kontoren
kan årligen söka medel för digitalisering. Fram till 2021 har projekt motsvarande
5,3 mkr beviljats. De projekt som sökts från KS har haft ett utfall på 0,9 mkr. Den låga
utfallet hittills beror delvis på att vissa projekt har avvecklats och vissa inte gått att
genomföra pga. personalbrist. Omfördelning motsvarande 3,7 mkr har begärts för att
kunna fullfölja projekten under 2022. Investeringsramen ligger hos KS men utfall från
projekten hamnar hos respektive kontor som kommer fr.o.m. 2022 hanteras genom att
även ramen tilldelas respektive kontor för att kunna underlätta uppföljningen. Kontoren
förväntas även hantera kapitalkostnaderna som projekten medför.
Utveckling av Björknäs camping
Projekt för att kunna öppna och driva Björknäs camping till sommaren 2021.
Tidsplanen för dessa åtgärder var mycket kort med många arbeten att hinna med för att
möjliggöra detta. Redovisade kostnader för projektet har blivit 1,4 mnkr högre än
budget. Genomförda arbeten omfattar följande;
Markarbeten för uppställningsplatser och förbättring av vägar inom området, arborering
av träd och förbättring av gräsytor, anslutning till kommunalt VA, framdragning av el
och vatten till foodtrucks område, iordningsställande av uppställningsplats för
foodtrucks, anläggande av sommarvattentappställen, anläggande av sanitetsstation för
campingfordon, renovering och installation av sanitetscontainrar, installation av
elektronisk styrd infartsbom och uppställning av belysningsmast samt upprättande av
bokningssystem.
Lillsjön – Örnässjöns naturreservat
Projekt som avser genomförande av skötselplansåtgärder enligt skötselplanen.
Projektet har omfattatt: yoga-plattform, boardwalk, ny lekplats, ny parkourbana,
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planteringar osv. sen har vi fixat bytt några trummor längs motionsspåret. Stängsling
gjord vid Raskeboda strandäng.
Återstående medel på 2,1 mnkr behöver omföras till 2022 för kvarstående åtgärder som
omfattar rivning och återbyggnation av scen, kompletterande planteringar, upprustning
spång Örnäsbäcken och stängsling vid Svaltkvarnsbacken.
Restaurering av Lejondalssjön
Projektets totala budget är på 13 mnkr varav 5 mnkr är LOVA-bidrag från
Länsstyrelsen. Under 2020 inkom 75 % av bidraget och resterande 25 % betalas ut efter
godkänd slutredovisning. Genomförandet beräknades vara klart under 2021 men
kommer förlängas till 2022 beroende på väder och vind då precisionsfällningen kräver
lugna förhållanden och inte för kallt vatten i sjön. Återstående medel på 1,7 mnkr utgörs
här av statlig bidragsdel för resterande arbeten som är planerade att genomföras 2022.
Genomförd aktivitet 2021 har varit fällning av aluminium för att binda fosfor i
sediment.
Våtmark vid Lejondalssjön
Projektet med statligt bidrag på 270 tkr från Länsstyrelsen (år 2018) som syftar till att
anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. Under 2021 har det tagits fram informationsskylt
för Lejondalsprojektet och även tillverkat ett skyltställ samt planterat växter.
Våtmark vid Örnässjön
Projektet med statligt bidrag (LONA 2018) 270 tkr som syftar till att anlägga en
våtmark vid Örnässjön. Aktiviteter som genomförts under 2021 var grävning för
våtmarken, uppsättning av stängsel kring våtmarken, framtagande av informationsskylt
samt planterat växter.
Utveckling av Tibbleviken
Projekt med statligt bidrag från länsstyrelsen (LONA) på 135 tkr år 2018 och 244 tkr år
2020 som syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid
Tibbleviken.
Under 2021 har det genomförts röjning och gallring, byggt en ny entréplats/plattform
och spång fram till denna. Byggt bänkbord samt tagit fram en informationsskylt och
tillverkat flera skyltställ.
Kvarstående åtgärder: kompletterande skyltställ skall monteras, fräsning av
strandängen, eventuellt anläggande av grillplats.
Permakultur Råby
Projekt med bidrag från Länsstyrelsen (37,5 tkr år 2020) med syfte att få igång en
gemensamhetsodling med inriktning på permakultur. Projektet avslutades under 2021.
Genomförda årgärder under året har varit att ställa dit odlingslådor, grillplats, bänkbord,
växtmaterial, etablerat plats för odling samt varit behjälplig att starta förening.
Restaurering Örnässjön
Under 2021 ska inledningsvis en utredning genomföras för att identifiera behov och
omfattning av restaurering samt vilka andra insatser/åtgärder som bör vidtas för att
minska näringsbelastningen i Örnässjön.
Utredning har påbörjats med syfte att ta reda på om restaurering av sjön är nödvändig
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och eller om åtgärder behöver utföras på land inom tillrinningsområdet till sjön. Då
projektet pågår under 2022 behöver tilldelade medel på 1 mnkr omföras till 2022.

3.7 Exploateringsredovisning
Totalt till och med 202012-31
Exploateringsprojekt

Drift

Mark

Investe
ring

Norrboda
(HSB)
12102*

2 347

0

Norrboda
- Brunna
verksamhet
sområde
12106*

48
713

Ringvägen
12716*

Upparbetat 2021

Totalt till och med 2021-12-31

Drift

Mark

Invest
ering

Drift

Mark

Invest
ering

Totalt

-2 150

0

0

0

2 347

0

-2 150

197

0

-8 791

-403

0

-399

48 310

0

-9 190

39 120

72
458

-679

-26218

8 037

0

-10
599

80 495

-679

-36
817

42 999

Kockbacka
finplanering
13403*

51
820

-1 870

-59 639

-35

0

0

51 785

-1 870

-59
639

-9 724

Trädgårdsst
aden i Bro
Dp1 13502*

-22
127

-9 399

-31 775

14 674

0

-47
516

-7 453

-9 399

-79
291

-96
143

Tegelhagen
13602*

40
511

0

-49 911

31 777

0

-62
307

72 288

0

-112
218

-39
930

Granhamm
arsvägen
etapp 2
12122*

-892

0

-30 390

-642

0

-41
286

-1 534

0

-71
676

-73
210

Skällsta
industriområ
de 13101*

9 713

-1 913

-1 305

0

0

0

9 713

-1 913

-1 305

6 495

Högbytorp
13701*

-1
183

0

-51

0

0

0

-1 183

0

-51

-1 234

Utveckling
av Bro
stationsomr
åde 13703*

0

-14 625

0

0

0

0

0

-14
625

0

-14
625

Viby 19:3
12306*

0

0

0

-45

0

-176

-45

0

-176

-221

Kockbacka
Gärde
13422*

0

0

0

-55

0

-11

-55

0

-11

-66

-7

0

-64

14 436

0

-6 800

7 636

53 301

0

-162
358

269 10
4

-28
486

-379
324

-138
706

Avslutade
projekt:
Förskola
Lillsjö
badväg
Summa

14
443

-6 736

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Under avslutande. Pågående lantmäteriärenden, övertagande av
allmänplatsmark.
Norrboda - Brunna verksamhetsområde: Under avslutande. Tunnlar under E18 är
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öppnade för trafik.
Ringvägen: Pågående. Finplanering av Ringvägen (parkeringar och planteringsytor etc)
och Kokillbacken kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Entreprenadarbeten pågår.
Kockbacka finplanering: Pågående. Asfaltering och finplanering av villagator sker
etappvis.
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Pågående. Utbyggnaden påbörjad med markförstärkning
av vägområden. Redan utförda entreprenader är infartsparkering med tillhörande ny
anslutningsväg och tillfällig VA anläggning. Förfrågningsunderlag för grovplanering av
allmänna anläggningar framtaget och upphandling sker under hösten. Ansökan
angående vattenverksamhet (kulvertering av Sätrabäcken) pågår och beslut väntas våren
2022.
Tegelhagen: Pågående. Byggnation av ca 2,2 kilometer huvudgata, dagvattendammar,
VA-anläggningar, torg, parkstråk, kulturpromenad och andra allmänna anläggningar
pågår. Etapp 1 klar förutom busshållplatserna på Rösaringsvägen som pågår. Etapp 2-3
förväntas klara hösten 2022. Övriga byggaktörer bygger lokalgatorna som ansluter till
huvudgatan.
Granhammarsvägen etapp 2: Under avslutande. Vägen besiktigad och invigd.
Besiktningsanmärkningar som skall åtgärdas återstår.
Skällsta industriområde: Inga åtgärder genomförda under 2021 och inga planerade
åtgärder 2022.
Högbytorp: Under avslutande. Inga åtgärder genomförda under 2021. Tvist pågår om
exploateringsavtal.
Utveckling av Bro stationsområde: Förberedelser för exploatering. Inga åtgärder
genomförda under 2021.
Viby: Förberedelser för exploatering. Detaljplanen antagen men överklagad. Sannolikt
innebär inte överklagandet något omfattande dröjsmål och förberedelser görs för att
påbörja projektering.
Kockbacka gärde: Förberedelser för exploatering. Detaljplanearbetet närmar sig
antagande. Parallellt med planarbetet har entreprenadförberedande arbete gjorts i syfte
att vinna tid när detaljplanen vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2021
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4

Intern styrning och kontroll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: IT-infrastruktur
Förtydligande av process

En väl uppbyggd och väl underhållen IT-infrastruktur är en viktig förutsättning för
kommunen.
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
Kontrollmoment

Trygghet hos kommunens systemförvaltare
Mindre avvikelse

Dialog mellan systemförvaltare och systemägare
Mindre avvikelse

Kommentar
Alla IT-system och digitala lösningar som kommunen
använder som lagrar, bearbetar eller överför information
ägd av kommunen ska ha en systemförvaltning.
Verksamhetssystem kopplade till verksamhetsmålen
förvaltas av verksamheten. System relaterade till
infrastruktur/plattform förvaltas av Digitaliserings- och ITenheten. Under hösten genomfördes en enkät bland
systemförvaltare och systemägare i kommunens
verksamheter. Resultatet av årets uppföljning visar att
det har skett en liten förflyttning mot en något mer trygg
förvaltningsorganisation. Fortfarande anser ca 20% av
systemförvaltarna att de är mindre trygga i sin roll.
Under hösten genomfördes en enkät bland
systemförvaltare och systemägare i kommunens
verksamheter. Dialogen och regelbundna möten mellan
systemförvaltare och systemägare har minskat i
jämförelse med enkäten 2020.

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Bristande resultat i projekt
Åtgärder
Ta fram beskrivningar och rutiner för att beskriva
de olika processtegen mer ingående, f.f.a. i
gränssnitten mellan plan och genomförande samt
mellan genomförande och drift.

Slutdatum

Kommentar

2021-12-31

Samhällsbyggnadskontoret inledde under 2020
ett omfattande arbete med att kartlägga
processer, som ska förtydliga och förstärka
samverkan mellan avdelningar inom hela
Samhällsbyggnadskontoret. Fortsatt
implementering av
samhällsbyggnadsprocessens alla delar har
fortlöpt under 2021. I form av styrdokument,
projektstyrning, kommunikation internt och
externt, dokumenthantering, med mera.

Avslutad

Process: IT-infrastruktur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
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Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
Syftet med processen Systematisk
systemförvaltning är att utveckla kommunens
kontor och dess systemägare och
systemförvaltare i sina roller för att stärka
förvaltningsprocessen. Syftet med
systemförvaltning är att ge nytta och
effektivisering till verksamheten på ett
kostnadseffektivt sätt.
Åtgärder som gjorts/görs:
•

Handbok Systemförvaltning – för
bland annat tydliggörande av roller
och ansvar

•

Organisation för säkerhet,
informationssäkerhet och dataskydd
– för ytterligare förtydligande av
roller och ansvar

•

Fortsatt drivning av Lokalt
systemförvaltarforum (LSF) per
kontor där arbete med
dokumentation av system är
prioriterat

•

Introduktionsträff för ny
systemförvaltare

•

Via LSF erbjuds de systemförvaltare
som så önskar individuellt stöd

Upprätta en systematisk uppföljning av
kommunens systemförvaltning
2021-12-31
Avslutad

Risker: Känslig information hamnar i orätta händer
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
Säkerhetsskyddsanalysen som upprättades
2020 ligger till grund för upprättande av
respektive kontors Säkerhetsskyddsplan
(handlingsplan). Det är i analysen som
eventuellt känslig information identifieras.

Skapa en ny nulägesbild av vad som är känslig
information i kommunen
2021-12-31
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Arbetet med säkerhetsskyddsplanerna har
påverkats av den rådande pandemin då
arbetet måste ske fysiskt i grupper då
säkerhetskänslig information kommer att
hanteras och sådan arbetsprocess får inte ske
digitalt. Arbetet kommer att återupptas så snart
situationen tillåter.

4.2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering
Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Underfinansierade projekt
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
Ett förslag på rutin togs fram 2020 och har under
året varit under bearbetning och implementering.

Ta fram en rutin som beskriver hur ekonomin ska
hanteras för stora projekt med betydande
kostnader och långa genomförandetider.
2021-12-31
Avslutad

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2021
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög
Under 2021 fokuserade Bygg- och miljönämndens verksamheter på:
•
•
•

En hållbar tillväxtkommun med god service
Medborgarperspektivet alltid främst
Effektivare samhällsbyggnadsprocess

1.2 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar
och förordningar. 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 bygglovsprövning, tillsyn, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen,
alkohollagen, tobakslag 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 att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden.
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Det är
bygglovsenheten och miljö- och livsmedelsenheten som genomför arbetet inom
nämndens ansvarsområde.
Under året har Samhällsbyggnadskontoret genomgått en omorganisation. Kontoret har
delats i två avdelningar. Projekt- och myndighetsavdelningen och Tekniska
avdelningen. Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten ligger under Projektoch myndighetsavdelningen tillsammans med enheterna för mark- och naturförvaltning
och samhällsutvecklingsprojekt.

1.3 Viktiga händelser under året
Personal
Bygglov
Under året har Bygglovsenheten anställt en ny tillsynsinspektör med juristkompetens
för att fylla en vakans. En timvikarie har anställts för att täcka upp vid en längre
sjukskrivning.
Miljö och livsmedel
Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Personalomsättning har under året varit hög(66%). Flera inspektörer och chef har slutat
vilket har inneburit ett kompetenstapp och långdragna rekryteringsprocesser. Vid årets
slut var enheten fulltalig med en administratör som tillfälligt ersätter en inspektörstjänst.
Händelser:
Bygglov
Ärendemängden är fortsatt hög.
Några händelser av betydelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny PBL-taxa beslutades av Fullmäktige
Under första tertialen på året har följande bygglov och marklov handlagts
Ringvägen, Upplands-Brohus och Balder
Tidsbegränsade lov för padelbanor
Skola i Tegelhagen
Parken i Tegelhagen etapp 2
Park och dagvattendam i Gröna dalen
Större logistikbyggnad i Viby
Omorganisation på kontoret

Miljö- och livsmedelsenheten
Under 2021 har ärendemängden minskat något men är fortsatt hög.
Några händelser av betydelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

ICA-lagret har tagits i drift.
Förskolan Jensen i Tegelhagen har startat
McDonalds har startat sin verksamhet
Omorganisation på kontoret
Fortsatt många granskningar av detaljplaner och underlag
Fortsatt arbete med strandskyddsdispenser
Rekrytering av enhetschef och handläggare pågår
Ett antal större händelsestyrda ärenden och remisser har tagit mycket tid

1.4 Covid-19 effekter
En hälsoskyddsinspektör har under året varit utlånad till äldreomsorgen för att hjälpa till
vid ansträngda perioder.
Miljö- och livsmedelsenheten har fått statligt stöd för trängseltillsyn.
Distansarbetet på grund av pandemin och vakanser har för Miljö- och
livsmedelsenheten inneburit att ärendehanteringen blivit lidande. Detta har inneburit att
färre ärenden har gått till avslut och debitering under året.
Distansarbetet innebär att samarbete och sociala kontakter påverkats under året.
Enheterna har under hösten, trots pandemin, ändå lyckats träffas fysiskt på
planeringsdagar.
Inlärningsperioder bedöms bli längre för nyanställda på grund av distansarbetet.
Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Bygg- och Miljönämndens tjänstepersoner uppmanades att fortsätta arbeta hemifrån
2021 september ut för att utföra de arbetsuppgifter som normalt skulle utförts på
kontoret. Inspektioner och platsbesök utfördes men fortsatt försiktighet gällde vid
inspektioner och besök i bostäder undveks. Rutiner finns framtagna för besök. Även
skyddsutrustning har införskaffats för att nyttjas vid platsbesök- och tillsynsbesök.
Tillsynsbesök i bostäder har begränsats i och med rekommendationer och restriktioner
från Folkhälsomyndigheten.
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2

Mål och resultat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå
Beskrivning

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Kundnöjdhet bygglov

81

78

80

Kundnöjdhet (NKI
företag), miljö- och
hälsoskydd

58

71

70

Kundnöjdhet (NKI
företag), livsmedel

89

89

80

Kundnöjdhet (NKI
företag), servering

100

Andel telefonsamtal
som blir besvarade av
Kontaktcenter är 65%

80

66

65

2.2 Hållbart samhällsbyggande
2.2.1 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar
och attraktiv boende- och livsmiljö
Beskrivning

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära
grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö.

Indikatorer

Utfall 2020

Andel projekt där
miljöinspektörer har
deltagit i alla planer

Utfall 2021

Målvärde 2021

100%

100%

2.2.2 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare
samhällsbyggnadsprocess
Beskrivning

Det ska bli enklare och snabbare att hantera ansökningar med bibehållen rättssäkerhet.

Indikatorer
handläggningstid för
bygglov från att ansökan
kommer in till beslut är 5
veckor

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

7

5

5

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

6(11)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2021 Bygg- och miljönämnden

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

3 Veckor

1 Veckor

2

Handläggningstid för
strandskyddsärenden
som kommer in under
2021 är 6 månader

11

6

Handläggstid för
förhandsbesked från
ansökan kommit in till
beslut är 20 veckor

16

10

Handläggningstid för
bygglov från
komplettansökan till
beslut (medelvärde) 2 v

handläggningstid för bygglov från att ansökan kommer in till beslut är 5 veckor

Mätningen är medeltid i veckor gällande handläggning av planenliga delegationsbeslut
Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut (medelvärde) 2 v

Mätningen är medeltid i veckor gällande handläggning av planenliga delegationsbeslut
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

9 042

8 211,5

9 238,2

6 827,7

-196,2

-1
383,8

-1
580,0

-3 553,1

Miljö

8 852,5

4 483

9 047,9

3 083,3

-195,4

-1
399,7

-1
595,1

-902,1

Livsmedelsverks
amhet, tobak,
alkohol och
läkemedel

1 866,2

1 316,2

1 425,7

1 139,8

440,5

-176,4

264,1

75,4

19 760,7

14 010,
7

19 711,8

11 050,
8

48,9

-2
959,9

-2
911,0

-4 379,8

Bygglovsverksam
het

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Bygglovsverksa
mhet

634,7

33,3

634,8

26,4

-0,1

6,9

6,8

Miljö

324,5

25

230,1

10,2

94,4

14,8

109,2

0

0

0

0

0

0

0

959,2

58,3

864,9

36,6

94,3

21,7

116,0

(tkr)

Livsmedelsverks
amhet, tobak,
alkohol och
läkemedel
Summa

3.2 Ekonomisk analys
Bygglovsenheten
Bygglovsverksamheten visade på helåret 2021 ett underskott om -1580 tkr i förhållande
till budget. Resultatet beror i huvudsak på lägre intäkter än det som budgeterats för året.
Efter årets två första tertial redovisades en negativ avvikelse om -196 tkr. Tredje
tertialen hade verksamheten lägre intäkter och vissa förväntade projekt i till exempel
Tegelhagen har fördröjts. Kostnaderna under året har främst utgjorts av
personalkostnader men har en negativ avvikelse vilket beror på IT-licenser och avgifter
och planeringsdagar för personalen inför 2022.
Miljö- och livsmedelsenheten
Enheten visade totalt sett ett underskott på -1331 tkr i förhållande till budget. Orsaken
till underskottet är att intäkterna på miljö var budgeterat till 4483,0 tkr, men resultatet
visar 3083,3 tkr. Livsmedel och alkohol hade överskott på 264 tkr. Orsaken är låg
kostnad.
Avvikelsen gällande intäkter för miljötillsyn kan förklaras med att större tillsynsärenden
som kräver löpande debiteringsbeslut ligger kvar att fastställa. Debiteringsbeslut har
skjutits fram på grund av personalbrist.

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Intäkt motsvarande 200 tkr kommer inte att erhållas på alkohol, detta då KS beslutat att
ingen avgift för serveringstillstånd ska faktureras för 2021 och 2022. Detta kommer att
belasta budget 2021. Detta rapporterades även efter tertial 1. Livsmedel och alkohol går
trots beslut om ingen avgift med ett överskott på 264 tkr. Detta beror på att kostnaderna
på livsmedel var mindre än budgeterat och att bidrag från staten har inkommit för
trängselkontroller.

3.3 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Ombudget
eras till
2022

Summa

3.4 Kommentarer investeringsredovisning
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4

Intern styrning och kontroll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Tillsyn, bygglov
Förtydligande av process

Tillsynsbesök
Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök
Kontrollmoment

Kommentar

Se till att inkomna tillsynsärenden blir behandlade

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Hantering av personuppgifter
Förtydligande av process

GDPR gäller från den 25 maj 2018
Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR
Kontrollmoment

Kommentar

Tillämpning av GDPR

Process: Lagstiftning pandemi
Risker: Utökad tillsyn till följd av den nya pandemilagstiftningen
Kontrollmoment

Kommentar

Omvärldsbevakning avseende krav som kan påföras
kommunen

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

10(11)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2021 Bygg- och miljönämnden

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Tillsyn, bygglov
Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Bemanning/prioritering
2021-1231
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
Ta fram en gemensam arbetsrutin tillsammans
med Räddningstjänsten och Miljöavdelningen
2019-1231
Avslutad

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Hantering av personuppgifter
Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Arbetsuppgifter enligt plan/begäran från
projektgruppen för GDPR
2021-1231
Pågående
Uppföljning av rutiner
2020-1231
Avslutad

Process: Lagstiftning pandemi
Risker: Utökad tillsyn till följd av den nya pandemilagstiftningen
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Kontinuerlig uppdatering av vilka krav som påförs
kommunen
2021-1130
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

11(11)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2021 Familjerättsnämnden

2021
Verksamhetsberättelse
år 2021
Familjerättsnämnden i Järfälla
och Upplands-Bro

Sida 1 av 16

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2021 Familjerättsnämnden

Innehållsförteckning
1. ANSVARSOMRÅDE
2. SAMMANFATTNING
3. VIKTIGA HÄNDELSER
4. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT
5. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG
6. KVALITETREDOVISNING
7. MEDARBETARE
8. EKONOMISK ÖVERSIKT
9. MILJÖREDOVISNING
10. FRAMÅTBLICK

Bilagor:
1. Uppföljning mål och resultat 2021
2. Internkontrollplan 2021

Sida 2 av 16

3
3
4
6
6
7
9
12
14
16

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2021 Familjerättsnämnden

1. ANSVARSOMRÅDE
Nämnd/styrelse: Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Ordförande: Inger Kindgren (C)
Förvaltningschef: Jenny Wilhelmsson
Antal anställda: 8
Familjerättens verksamhet regleras i huvudsak av föräldrabalken (FB) och
socialtjänstlagen (SoL). Merparten av verksamheten består av myndighetsutövning.
Nämndens ansvarsområden omfattar:








Rådgivning och information till allmänheten
Samarbetssamtal
Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
Faderskap/föräldraskap
Adoption
Verkställa domstolsbeslut om umgängesstöd

2. SAMMANFATTNING
2.1 Viktiga händelser
Corona-pandemin har även under 2021 påverkat verksamheten men trots det har de
aktiviteter som planerats inom familjerätten genomförts i hög utsträckning. En del av
arbetet har varit möjligt att utföra på distans och faderskapsbekräftelser där
föräldrarna är sammanboende har i stor utsträckning hanterats skriftligt vilket
mottagits positivt av de nyblivna föräldrarna.
Antalet remisser från domstol gällande utredningar och yttranden i vårdnadsmål
ökade kraftigt under första halvåret, men har sedan minskat till normala nivåer.
2.2 Ekonomiskt resultat
Nämndens budget är i balans, årets resultat är 0,0 mnkr.
2.3 Framåtblick
Förväntad befolkningsökning i både Järfälla och Upplands-Bro kommer leda till
ökade volymer inom verksamheten, exempelvis avseende antalet faderskapsärenden.
En lagändring möjliggör för ytterligare digitalisering från och med 2022 vilket
förväntas minska antalet faderskapsärenden som behöver handläggas inom
familjerätten. Verksamheten kommer att fortsätta fokusera på de förebyggande
delarna i verksamheten och framförallt samarbetssamtal.
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3. VIKTIGA HÄNDELSER
3.1 Coronapandemin
Stora delar av 2021 präglades av pandemin och dess konsekvenser. Fram tills
vaccinationerna nådde ut till medarbetarna utfördes en del av arbetet på distans inom
familjerätten. Den digitala utveckling som påbörjats under 2020 fortsatte. Bland
annat upphandlades ett säkert dialogstöd så att möten med personer i behov av
förvaltningens stöd kunde hållas på ett tillfredsställande vis. Individuella möten, men
också tjänstemannamöten, där sekretessuppgifter förekommer kunde hållas med
hjälp av denna tjänst även om tekniken återkommande krånglade.
Faderskapsbekräftelser där föräldrarna är sammanboende har i stor utsträckning
hanterats skriftligt vilket mottagits positivt av de nyblivna föräldrarna.
Några medarbetare har uppskattat att arbeta mer på distans än under normala
förhållanden. Det är en utmaning att balansera distansarbete och samtidigt säkerställa
kvaliteten i uppdraget då det personliga mötet oftast är en viktig del i arbetet.

3.2 Övriga viktiga händelser
Sedan september månad är enheten fullbemannad. Under årets första månader var
bemanningen på familjerätten decimerad med anledning av en föräldraledighet.
Antalet remisser från domstol gällande utredningar och yttranden i vårdnadsmål
ökade kraftigt under första halvåret, men har sedan minskat till normala nivåer och
familjerätten har under hösten kunnat hantera volymerna inom befintlig
personalstyrka. Den stora ökningen under första halvåret berodde sannolikt på en
eftersläpning i domstolarna som en följd av pandemin. Faderskapsbekräftelserna har
ökat med 18 procent. Både Upplands-Bro och Järfälla växer kraftigt och detta är inte
en oväntad effekt av befolkningsökningen. Att samarbetssamtalen minskat med 15
procent sedan 2020 och med 25 procent om man går ytterligare ett år tillbaka är en
effekt av pandemin. Föräldrar har i lägre utsträckning efterfrågat samarbetssamtal
och familjerätten har också medlat och hanterat konflikter per telefon. Dessa samtal
registreras inte som samarbetssamtal eftersom en förutsättning är att föräldrarna sitter
i samma rum.
Verksamheten har fortsatt bedriva arbetet anpassat utifrån rådande pandemi. Möten
sker om möjligt digitalt och medarbetarna arbetar till viss del på distans enligt
roterande schema. Samtal med barn har dock hela tiden skett i fysiska möten.
Inom området faderskap hanteras de flesta ärenden som inte kräver vidare utredning
helt utan personliga besök. Inom området sker en digital utveckling som under året
bland annat medfört att kommuniceringen numera sker elektroniskt i de flesta fall.
En lagändring som trädde i kraft under sommaren medger från och med årsskiftet
fullständig digital hantering av faderskapsärenden under vissa förutsättningar. Detta
förväntas under nästa år leda till ytterligare effektivisering.
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Sedan 2018 genomförs varje år en brukarundersökning. Frågorna som ställs gäller
hur lätt det är att få kontakt, om informationen är tydlig, personalens förståelse,
bemötande, om man är nöjd med hjälpen samt om situationen förändrats med
familjerättens hjälp. Resultat är mycket bra och har ökat från 86 till 90 procent
mellan 2020 och 2021.
Trots rådande pandemi har de aktiviteter som familjerätten planerat för i hög
utsträckning genomförts. En metoddag med fokus på barns delaktighet genomfördes
i våras och har följts upp under hösten. Alla familjerättssekreterare har deltagit i
utbildningen ”Hela barn” som riktar sig till föräldrar med hög konfliktnivå.
Under senhösten har familjerätten arbetat med att anpassa verksamheten och
utveckla metoder för att möta kommande lagändringar. Bland annat kommer det att
bli obligatoriskt för föräldrar som vill lämna in stämningsansökan i domstol att
genomgå informationssamtal vid familjerätten.
Samverkan med andra familjerättsverksamheter i närområdet har fortsatt, bland annat
genom gemensamma fortbildningstillfällen inom adoptionsområdet. På chefsnivå
hålls regelbundna avstämningar och gemensam omvärldsbevakning.
Implementeringen av ett uppdaterat verksamhetssystem har genomförts. Ett system
för digitala ansökningar av samarbetssamtal har utarbetats och testats under hösten.
Utöver ökad tillgänglighet för brukarna förväntas detta leda till effektiviseringar
framförallt vid Järfälla kommuns Servicecenter som idag tar emot och förarbetar de
flesta ansökningarna om samarbetssamtal.

Sida 5 av 16

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2021 Familjerättsnämnden

4. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT
Mål och indikatorer för familjerättsnämnden är fastslagna och redovisas nedan.
Målen följs upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen.
Nämndens mål (effektmål) är inordnad under de kommungemensamma målen
(inriktningsmål).
Nämndens effektmål bedöms vara uppfyllt när två av två indikatorer är uppfyllda.

Inriktningsmål: God Välfärd
Nämndmål: Den enskilde ska uppleva utökad livskvalitet och ökade förutsättningar
för ett bättre liv.
Indikator

Samtliga beslut om umgängesstöd ska verkställas
inom tre veckor.
Barn i pratbar ålder ska erbjudas
informationssamtal i samband med
umgängesstöd.

2019

2020

2021

100 %

100 %

94 %

80 %

82 %

79 %

Resultat 2021

Analys
Sammantagen bedömning är att nämndens mål ej är uppfyllt. Under 2021 har 31 barn
varit aktuella för insatsen umgängesstöd som verkställs av familjerätten efter beslut i
domstol. Av dessa har samtliga utom två verkställts inom tre veckor och inget ärende
har överskridit fyra veckor.
I de ärenden som barn i pratbar ålder inte haft eget samtal med handläggare i
samband med insatsens uppstart, har barnet antingen befunnit sig i skyddat boende
eller så har samtalen med föräldrarna enbart skett digitalt.
För att uppnå måluppfyllelse kommer chef för familjerätten säkerställa att
handläggare har kännedom om mål och indikatorer och iakttar följsamhet gentemot
dessa.

5. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG
Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag till den gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor avseende 2021.
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6. KVALITETREDOVISNING
Enligt uppföljningsplan ska klagomål och lex Sarah anmälningar analyseras som
underlag för verksamhetsuppföljning och utveckling.
6.1 Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål registreras, kategoriseras och sammanställs av kommunens
servicecenter och hanteras därefter av ansvarig chef. Nedan följer en redovisning av
inkomna klagomål för de tre senaste åren. Under 2021 har endast ett klagomål
registrerats. Även tidigare år har antalet inkomna klagomål varit få.
Klagomål familjerättsnämnden
FAM 2019

FAM 2020

FAM 2021

6
5
4
3
2
1
0
Bemötande

Effektivitet

Information

Kompetens

Tillgänglighet

Tjänsten

Totalt

6.2 Lex Sarah
Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna innebär att alla medarbetare är
skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden som de
upptäcker i sin verksamhet.
När en rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande har gjorts
inom kommunens verksamhet utreds händelsen. Om utredningen visar att det
inträffade utgör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för allvarligt
missförhållande så anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
En del utredningar visar att det rapporterade inte varit ett missförhållande. Utifrån
utredningen vidtas åtgärder i verksamheten för att minska risken för att
missförhållanden uppstår igen. Samtliga utredda lex Sarah rapporter redovisas till
familjerättsnämnden.
År 2021 har inga lex Sarah rapporter inkommit. Sedan 2019 har enbart en lex Sarah
rapport inkommit.
6.3 Brukarundersökning
En brukarundersökning genomfördes i oktober månad på familjerätten där sexton
brukare svarade på en enkät innehållande sex kvalitetsområden: Lätt att få kontakt,
tydlig information, visad förståelse, bemötande, förbättrad situation och helhetssyn.
Resultaten ligger på en god nivå när det gäller alla kvalitetsområden och i paritet
med tidigare års resultat för fem av de sex kvalitetsområden som ingår i enkäten.
Snittresultatet för alla sex kvalitetsområden sammantaget har ökat från 86 till 90
procent mellan 2020 och 2021.
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När det gäller området förbättrad situation har resultatet ökat från 53 procent som
uppgett att de upplever att deras situation har förbättrats till 73 procent. En förklaring
till det kraftigt förbättrade resultatet tros vara att en mindre andel brukare som svarat
på enkäten tillhör kategorin som bekräftar föräldraskap genom besök på
familjerätten. Att bekräfta föräldraskap görs numera framförallt genom Skatteverkets
eller kommunens e-tjänst. Att bekräfta föräldraskap är även en insats som uttalat inte
syftar till att förbättra den enskildes situation.
6.4 Utvärdering av nämndens internkontrollplan 2021
Syftet med planen för internkontroll är att tillhandahålla en modell som möjliggör en
tillförlitlig finansiell rapportering och ger väsentlig information om hur
verksamheten fungerar.
Den information som verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och
utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska sedan ligga till grund för analys
och ständig förbättring av processer och rutiner där god kvalitet i insatserna för
socialtjänstens målgrupper, trygghet och säkerhet är bärande principer.
Uppföljning av den interna kontrollen 2021 för totalt 5 kontrollområden med
riskvärde 6-12 har under perioden januari-december genomförts genom antingen
stickprov (4 kontrollområden) eller granskning (1 kontrollområde). Uppföljningen
har resulterat i inrapportering av avvikelser inom två kontrollområden. För resterande
tre kontrollområden har inga avvikelser inrapporterats under verksamhetsåret. För
närmare information, se bilaga Internkontrollplan 2021.
Nedan redogörs för de kontrollområden där förvaltningens interna kontroll under
verksamhetsåret resulterat i avvikelser samt de åtgärder som genomförts, är pågående
eller planerade för att minska risken för framtida avvikelser inom de aktuella
kontrollområdena. Även om avvikelserna inte identifierats specifikt inom
familjerätten, utan i andra delar av förvaltningen, är åtgärderna relevanta även för
nämndens verksamhetsområde i syfte att förebygga oönskad händelse inom
kontrollområdena.
Direktupphandling
Av genomförda stickprovskontroller efter april 2021 har det framgått att enstaka
avvikelser i något steg av dokumentation eller diarieföring förekommit. Därför har
förvaltningen med stöd av upphandlingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen
vid tre tillfällen under andra halvåret gått igenom rutin för direktupphandling med
alla förvaltningens administratörer.
Bedömning: Förbättringsområde.
Representation
Av genomförda stickprovskontroller efter augusti 2021 har det framgått att
avvikelser i dokumentation förekommit. Därför är det inplanerat att förvaltningen,
med stöd av redovisningssenheten inom kommunstyrelseförvaltningen, under kvartal
1 2022 kommer ha genomgångar med alla förvaltningens administratörer kring vilka
underlag som krävs för godkänd representation.
Bedömning: Förbättringsområde.
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7. MEDARBETARE
Då anvisningarna för vilken statistik som ska presenteras i verksamhetsberättelsen
har förändrats från föregående år är det i denna verksamhetsberättelse ett annat
innehåll och struktur än tidigare. Det innebär att det inte alltid är möjligt att göra
direkta jämförelser med vad som redovisats i tidigare års verksamhetsberättelser.
Detta gäller främst inom områdena tillsvidareanställda men också inom
personalomsättning och anställningsförhållanden.
Den statistik som presenterats har hämtats från beslutsstödet Hypergene.
7.1 Personalstruktur
Personalgruppen är fortsatt stabil men en person har under 2021 valt att avsluta sin
anställning och en ersättare har rekryterats. Denne påbörjar sin anställning i januari
2022. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, det vill säga den ligger inte inom
spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt
diskrimineringslagens definition. Andelen kvinnor inom familjerättsnämnden
fortsätter utgöra 75 procent av personalstyrkan. Medelåldern har ökat något.
Eftersom personalgruppen är liten kan enstaka förändringar ge stor påverkan på den
övergripande statistiska sammanställningen.
Antal tillsvidareanställda
2019
Kvinnor
– 29 år
30-49 år
50Alla åldrar
Män
-29 år
30-49 år
50Alla åldrar
Samtliga
– 29 år
30-49 år
50Alla åldrar

2020

2021

0
3
3
6

0
3
3
6

0
3
3
6

0
1
1
2

0
1
1
2

0
1
1
2

0
3
5
8

0
3
5
8

0
3
5

8

Anställningsförhållanden
2019
Antal heltidsanställda
månadsavlönade
Antal deltidsanställda 75-99 %
månadsavlönade
Antal deltidsanställda 1-74 %
månadsavlönade
Antal månadsavlönade totalt
Antal timanställda

2020

2021

8

8

8

0

0

0

0
8
0

0
8
0

0
8
0
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Medelålder
2019
Kvinnor
Män
Totalt

2020
46,5
43
45,6

2021
47,5
44
46,6

49,8
45
48,6

Personalomsättning
2019
Nya tillsvidareanställda
Avgångna tillsvidareanställda
Varav pension
Antal som avgått med pension
innan 65 år
Personalomsättning totalt inkl
pension %
Personalomsättning egen begäran
%
Snitt tillsvidareanställda

2020

2021

1
1
0

0
0
0

1
1
0

0

0

0

12,5 %

0

12,5 %

0
8

0
8

1
8

7.2 Arbetsmiljö
Under 2021 har ingen medarbetarundersökning gjorts men det övergripande
arbetsmiljömålet har legat till grund för det arbetsmiljöarbete som pågått.
”Socialförvaltningens medarbetare känner arbetsglädje och tillsammans skapar vi
bästa arbetsmiljön!”
7.2.2 Uppföljning av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete
Under året har arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskridit och under
senare delen av 2021 ändrades årshjulet gällande skyddskommitté vilket också
gjorde att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet justerades något
tidsmässigt. Alla enheter inom förvaltningen har ännu inte hunnit lämna in sina
uppföljningar varför någon sammanställning inte gjorts och ärendet har heller inte
tagits i skyddskommitté. I samband med detta arbete tas också planen för ”lika
rättigheter och möjligheter” upp.
7.3 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom familjerätten har sjunkit sedan 2019 och fortsätter så att göra.
Förvaltningen ser dock en tillfällig uppgång under slutet av 2021 vilken kan härledas
till den ökade smittspridningen i samhället gällande covid -19.
Långtidssjukskrivningarna har dock minskat vilket syns i tabellen nedan. Det ska
dock tas i beaktande att personalgruppen är liten och enstaka personers sjukfrånvaro
får ett stort utfall i den övergripande sammanställningen.
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Sjukfrånvaromönster
Sjukfrånvaro i procent av avtalad
arbetad tid
- Kvinnor
- Män
- Åldersgruppen yngre än 30 år
- Åldersgruppen 30 – 49 år
- Åldersgruppen 50 år och äldre

2019

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
- Kvinnor
- Män

2020

2021

12,06 %

4,69 %

1,50 %

15,87 %
0,38 %
0
18,51%
1,79 %

5,85 %
1,15 %
0
6,18 %
2,17 %

1,98 %
0
0
0,63 %
2,91 %

11,16 %
14,80 %
0

3,46 %
4,60 %
0

0,90 %
0,11 %
0

7.4 Frisknärvaro
I tabellen nedan visas förvaltningsövergripande siffror avseende frisknärvaron då det
i beslutsstödet, i dagsläget, inte är möjligt att ta fram statistik avseende dessa
uppgifter på nämndnivå.
Frisknärvaro
Frisknärvaro i procent av avtalad arbetad tid
Kvinnor
Män
Åldersgruppen yngre än 30 år
Åldersgruppen 30 – 49 år
Åldersgruppen 50 år och äldre

2019
47,9 %
44,4 %
58,8 %
54,3 %
49,4 %
46,4 %

2020
44,1%
41,0 %
52,7 %
51,0 %
46,5 %
43,1 %

2021
40,5 %
38,0 %
48,5 %
44,4 %
42,3 %
42,6 %

7.5 Arbetsskador och tillbud
Under 2021 har inga tillbud registrerats. Information och utbildning kommer under
2022 erbjudas i systemstödet Stella.
Tillbud
Kvinnor
Män
Samtliga
Arbetsskador
Kvinnor
Män
Samtliga
Antal avslutade/ klarmarkerade
händelser
Avslutade/ klarmarkerade
Ej avslutade/ klarmarkerade

2019
0
0
0
2019
0
0
0
2019

2020
0
0
0
2020
1
0
1
2020

2021
0
0
0
2021
0
0
0
2021

0
0

1
0

0
0
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8. EKONOMISK ÖVERSIKT
8.1 Resultaträkning nämnd
Budget
2021

Mnkr

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse

Utfall 2020

Utfall 2019

Kommunbidrag

5,5

5,5

0,0

5,2

5,0

Övriga Intäkter

2,2

2,1

-0,1

2,0

2,1

Summa Intäkter

7,7

7,6

-0,1

7,2

7,1

Kostnader Personal

-5,8

-5,6

0,2

-5,6

-4,8

Köp av verksamhet

-0,8

-1,2

-0,4

-0,8

-1,5

Lokaler

-0,2

-0,3

0,0

-0,3

-0,2

Övrigt

-0,8

-0,6

0,2

-0,6

-0,5

Summa Kostnader

-7,7

-7,6

0,1

-7,2

-7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa Årets resultat

8.2 Resultat per verksamhetsområde
Budget
2021

Verksamhet

Utfall 2021
Jan- Dec

Avvikelse

Utfall 2020 Utfall 2019

Familjerätt

0,0

0,1

0,1

0,1

-2,1

Kontaktperson

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

0,0

Övrigt
Summa Familjerätten
FRN

0,0

0,0

0,0

0,1

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I bokslutet redovisas ett nollresultat. Helårsprognosen per augusti månad visade på ett
nollresultat.

8.3 Resultat för volymer per verksamhet
2021
Totalt

Järfälla

2020
Upplands
-Bro

Totalt

Järfälla

2019
Upplands
-Bro

Totalt

Järfälla

Upplands
-Bro

Fastställda faderskap

641

446

195

545

400

145

584

417

167

Samarbetssamtal

155

106

49

170

124

46

198

147

51

Snabbupplysning

112

80

32

132

99

33

155

119

36

71

50

21

68

55

13

57

44

13

Remiss från
tingsrätten ang.
vårdnad, umgänge,
boende
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8.4 Statsbidrag
Det har under 2021 inte funnits några statsbidrag som varit möjliga att ansöka om
avseende nämndens ansvarsområde.
8.5 Investeringar
Tkr
Verksamhet

Årets investeringar
Budget

Utfall

Avvikelse

Arbetsmiljöåtgärder

50

0

50

S:a alla projekt

50

0

50
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9. MILJÖREDOVISNING
9.1 Miljöarbetet och miljömål i Järfälla kommun
Järfälla kommuns miljöplan, som även avser bolag, antogs av kommunalfullmäktige
i oktober 2016 och gäller till och med 2024.
Miljöplanen beskriver kommunens övergripande miljömål, extra stor vikt läggs vid
att minska klimatpåverkan och att uppnå en hållbar konsumtion. Målen i planen
pekar ut vad kommunen och dess bolag ska uppnå och varje nämnd och bolag
ansvarar för att målen nås.
Järfälla kommuns övergripande miljömål är att kommunen ska präglas av
miljöengagemang och sträva efter ständiga förbättringar inom miljöområdet. Järfälla
ska vara en föregångskommun inom hållbar utveckling genom att skapa balans
mellan ekologiska, sociala, ekonomiska samt rumsliga värden. Syftet är att lämna
över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta.
9.1.1 Miljödiplomering

Sedan 1997 har Järfälla kommun arbetat med miljödiplomering. Detta för att bidra
till en minskad miljöpåverkan vid exempelvis energiförbrukning, upphandling och
transporter.
Arbetet med miljödiplomering ska även effektivisera verksamheterna och ge
materiella besparingar. Ytterligare fördelar med miljödiplomering är vinster i form
av tydligare rutiner och allt fler engagerade medarbetare.
Sedan 2019 används nationell standard, Svensk Miljöbas, vid miljödiplomering
vilket ger möjligheter till att jämföra olika kommuners miljöarbete på ett objektivt
sätt.
I Järfälla kommun ska samtliga förvaltningar ha ett gällande diplom från Svensk
Miljöbas. Socialförvaltningen har detta.
9.2 Nämndens miljöarbete och uppföljning av miljömål
Inom socialförvaltningen finns det en miljögrupp som jobbar med miljöfrågor.
Miljögruppen har en sammankallande miljöansvarig samt att varje enhet har en
utsedd representant. Under 2021 har pandemin påverkat gruppens arbete men tre
möten har kunnat genomföras varav alla har varit digitala. Gruppen har som mål att
engagera övriga medarbetare till ett större miljömedvetande och stärka upp rutiner
för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete.
Socialförvaltningens ledning har gått igenom relevanta dokument och funnit att
miljöledningssystemet fungerar tillfredställande och gett sitt stöd för att
förvaltningen ska kunna jobba med de åtgärder och insatser som föreslagits.
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9.2.1 Miljömål

Transporter - Järfälla kommun har som mål att all energi som används i kommunens
verksamheter (utsläpp från tjänstebilar, uppvärmning av byggnader och lokaler ska
vara fossilfri år 2025). Att öka antalet bilfria resor i tjänsten uppmuntras inom
socialförvaltningen. Tyvärr har pandemin påverkat så att resor med kollektivtrafik
inte har varit ett alternativ i samma utsträckning utan istället har man cyklat eller
promenerat där det har varit möjligt. Socialförvaltningen har under 2021 inlett en
planering för att under 2022 byta ut tjänstebilarna till miljöklassade fordon (elbilar
och/eller plug in bilar) Körjournaler har följts upp och under 2021 rullade
förvaltningens bilar mellan 1180-1200 mil per fordon.
Verksamhetens miljöpåverkan - På varje arbetsplatsmöte finns det en stående punkt
om miljö där miljöombuden har en viktig roll att entusiasmera och hålla frågor om
miljö levande. Under 2021 har förvaltningen bland annat tittat närmare på hur farligt
avfall hanteras och distribueras vilket lett till att alla enheten nu har så kallade gula
lådor för förvaring av kemikalier och övrigt miljöfarligt avfall. Information om detta
har kommunicerats till medarbetare vid arbetsplatsmöten
Inköp - Under 2021 har arbetet fortsatt med att i första hand köpa in miljömärkta
produkter. Ett ytterligare mål har varit att bättre samordna inköpen vilket skulle
innebära såväl en minskad kostnad som färre transporter. Ett sådant exempel är att i
Kvarnhuset har alla toaletter försetts med dispenser vilket har minskat inköpet av
pappershanddukar. Ett annat mål har varit att via inköpssystemet kunna mäta hur
mycket frukt, hur mycket mjölk och liknande som vi har köp in under året. Dock har
detta arbete kommit igång först i slutet av året men kommer fortsätta under 2022.
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10. FRAMÅTBLICK
Både Järfälla och Upplands-Bro har en förväntad befolkningsökning vilket för båda
kommunerna kommer innebära ökade volymer inom familjerättens verksamhet.
Effektiviseringar, exempelvis i form av digitalisering, förväntas på kortare sikt leda
till att denna ökning kan hanteras inom ramen för befintliga personalresurser. På
något års sikt kommer en utökning av resurser sannolikt bli nödvändigt för att kunna
bibehålla rättssäkerheten, hålla god kvalitet och bra arbetsmiljö för medarbetarna.
Antalet faderskapsärenden förväntas fortsätta att öka som en direkt följd av
befolkningsökningen i de båda kommunerna. En lagändring kommer möjliggöra
ytterligare digitalisering från och med 2022. När detta genomförs i praktiken
förväntas antalet ärenden minska inom verksamheten eftersom det i många fall
kommer bli möjligt för sammanboende föräldrar att registrera faderskap utan
medverkan av familjerätten.
Verksamheten kommer att fortsätta fokusera också på de förebyggande delarna i
verksamheten och framförallt samarbetssamtal. Den metodutveckling som påbörjats
för att stärka barns delaktighet kommer att fortsätta under 2022. Även
metodutveckling gällande målgruppen separerade föräldrar, som på grund av särskilt
hög konfliktnivå bedöms vara i behov av förstärkta samarbetssamtal, kommer pågå
under nästa år.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Från och med januari 2021 förändrades Gymnasie- och arbetslivsnämndens ansvar, då
Arbetsmarknadsenheten flyttades till Socialnämnden. Gymnasie- och
arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning och det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA). Nämnden har under året även bytt namn till Gymnasievuxenutbildningsnämnden.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett prioriterat område. Nämndens ambition
är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god utbildning eller meningsfull
sysselsättning.
Gymnasieskola och vuxenutbildning har påverkats mycket av Covid-19. Insatser har
gjorts och görs för att inte utbildningsskulden ska bli allt för stor.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskolan och vuxenutb ildningen
(SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesvux).
Utbildningskontoret har gjort en genomlysning av utbildningskontorets organisation.
Det finns en stor potential och möjlighet att utveckla samverkan mellan gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. Den möjligheten lyfts fram och stärks i utbildningskontorets
nya organisation som träder i kraft andra kvartalet 2022. Då kommer det att finnas en
avdelningschef för gymnasieskola och vuxenutbildning (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden) och en avdelningschef för förskola och grundskola
(Utbildningsnämnden).
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett prioriterat område för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att
kommunen är skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år
som inte arbetar eller studerar i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier.
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet.
Utbildningskontoret rapporterar till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Resursenheten jobbar endast i begränsad utsträckning med gymnasieskolan och
ingenting med vuxenutbildningen.

1.3 Viktiga händelser under året
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har drabbats hårt av pandemin. Fjärr- och distansundervisning har
varit utgångspunkten för nästan all vuxenutbildning under majoriteten av tiden 2021.
Den utbildning som har haft svårast att ställa om till distansundervisning är SFI. Från 11
oktober 2021 påbörjades en återgång till klassrumsundervisning i samordning med
övriga kommuner i Stockholmsregionen.
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Gymnasieutbildningen
Gymnasie- och arbetslivsnämnden tog fram en Vision och målbild för
Gymnasieutbildningen i Upplands-Bro (2020). 2021 har ett arbete genomförts på
Upplands-Brogymnasiet för att ta fram underlag till en handlingsplan för den
kommunala gymnasieskolan. Utbildningskontoret har sammanställt underlagen och
presenterat handlingsplanen för nämnden.
Pandemin har påverkat gymnasieskolan mycket och under perioder har eleverna fått
kombinera närundervisning med distansundervisning, för att minska trängsel på skolan
och i kollektivtrafiken. Studieresultaten har dock inte försämrats, utan är snarare lite
bättre än tidigare år. Det har dock inte genomförts några nationella prov, de två senaste
åren.
Under en rad år hade Upplands-Brogymnasiet svårt att bedriva verksamheten inom
given budgetram. Under 2020 gjordes stora ansträngningar för att få en budget i balans
vilket lyckades. 2021 års bokslut ger ett överskott för såväl Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som för Upplands-Brogymnasiet.

1.4 Covid-19 effekter
Gymnasie- och vuxenutbildningen har i perioder haft stora delar av undervisningen som
fjärr- eller distansundervisning. Kvaliteten på fjärr- och distansundervisningen har
utvecklats mycket under pandemin. Det finns dock delar av undervisningen som inte
fungerat lika bra när eleverna inte har varit på plats och träffar varandra. Effekterna av
pandemin kopplat till utbildningsskuld behöver följas upp över tid. Åtgärder behöver
vidtas även fortsättningsvis. Samtidigt behöver vi förvalta och ytterligare utveckla
möjligheterna med distans- och fjärrundervisning. Det finns elevgrupper som har
gynnats av den digitala undervisningen, exempelvis elever som har svårt att vara i
skolan av olika anledningar. Elevernas resultat är generellt inte sämre men det finns
elever och utbildningar som dabbats hårt.
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Mål och resu ltat

2.1 Lustfyllt lärande
2.1.1 Nämndmål: Elever som klarar sin gymnasieutbildning på för utbildningen
planerad tid ska öka
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndelen med examen
f rån gymnasieskolan
inom 3 år (alla elever
skrivna i kommunen)

67%

72%

75%

A ndelen med examen
f rån UBG inom 3 år

69%

63%

75%

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångseleverna (alla
elever skrivna i
kommunen)

14

14

16

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångselever UBG

13

14

16

68%

76%

65%

A ndelen elever som är
behöriga till högskola
ef ter studier på
högskolef örberedande
program.

Ande l e n m e d e x a me n frå n gymna sie skola n inom 3 å r (a ll a e l e ve r skrivna i komm une n)

Andelen elever som har gymnasieexamen inom tre år har ökat när det gäller elever
skrivna i kommunen. Upplands-Brogymnasiet har dock inte en lika god utveckling och
det är en lägre andel av eleverna som har en gymnasieexamen inom tre år.
Ge nomsnittl ig be tygspoä ng hos a vgå ngse le ve r UBG

Den genomsnit tli ga betygspoängen för eleverna på Upplands-Brogymnasiet har öka och
ligger nu på samma nivå som eleverna som valt en gymnasieutbildning i annan kommun
eller fristående skola.
Ande l e n e l e ve r som ä r be höriga til l högskola e fte r studi e r på högskole förbe re da nde
progra m.

Andelen elever som är behöriga till studier på högskola efter ett högskoleförberedande
program har ökat.

2.2 Hållbar hälsa och liv
2.2.1 Nämndmål: Tryggheten i nämndens verksamheter ska öka

Komm e nta r

Vuxenutbildni ngen: Utfallet gäller elever som svarat på den centralt genomförda
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SWECO-enkäten där frågor om känslan av trygghet ställs. Vuxenutbildni ngen redovisar
en hög och jämn siffra med föregående år. Arbetet kring att öka tryggheten och nå
100% är pågående.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Enkätundersökning
bland elever på
gymnasieskolan

78%

81%

Enkätundersökning
bland elever på
vuxenutbildningen

94%

93%

M ålvär de 2021

100%

2.2.2 Nämndmål: Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och
integration genom arbete och studier.

Komm e nta r

Vuxenutbildni ngen: Vuxenutbi ldni ngen redovisar att 90% av eleverna som genomgår
utbildni ng vid yrkeshögskolan är anställda inom ett yrke med relevans för utbildni ng 6
månader efter avslutad utbildni ng. Detta höga resultat reflekterar yrkeshögskolans goda
kvalitet och relevans för kompetensförsörj ni ngen av kvalificerade yrken. Att göra
motsvarande mätning på vuxenutbildningen är i praktiken inte möjlig då det är för
många elever och andra parametrar involverade. När det gäller arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret så är det numera organiserat så att UpplandsBrogymnasiet ansvarar för insatserna. Indikatorn för KAA och indikatorn för andelen
elever som studerar eller arbetar behöver ytterligare preciseras för att bidra till de
övergripande målen. Indikatorerna behöver vara utformade så att de går att följa över tid
och bidrar till målen. Det är även en fördel om indikatorer och mätetal, går att jämföra
med andra kommuner i den offent liga statistiken.

Indik atorer

Utfall 2020

A ndelen personer som
studerar eller arbetar.

42%

A ndelen personer som
kommer i studier eller
arbete genom KA A .

41%

Upplands-Bro
Y rkeshögskola ska leda
till varaktig anställning
med relevans f ör
utbildning minst 6
månader ef ter avslutad
utbildning.

Utfall 2021

M ålvär de 2021

90%

A vslutade studier på
V uxenutbildningen
Upplands-Bro ska leda
till arbete eller vidare
studier minst 6 månader
ef ter avslutad
utbildning/kurs.
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Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gymnasieskola

285 690

151 14
4

284 344

153 77
9

1 346

2 635

3 981

1 048

Gymnasiesärskol
a

11 790

70

11 475

134

315

64

379

211

Vuxenutbildning

36 522

15 130

41 063

19 985

-4 541

4 855

314

466

334 002

166 34
4

336 882

173 89
8

-2 880

7 554

4 674

1 725

Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

1 000

100

1 005

80

-5

20

15

Gymnasiesärsko
la

0

0

0

0

0

0

0

Vuxenutbildning

2

0

2

0

0

0

0

1 002

100

1 007

80

-5

20

15

(tkr)
Gymnasieskola

Sum m a

3.2 Ekonomisk analys
Gymnasieskola
Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade
skolpengar för dessa elever redovisas här.
Kostnader och intäkter för elevpeng redovisar ett överskott med 2 518 tkr.
Upplands-Brogymnasiet redovisar ett överskott med 1 440 tkr
Följande åtgärder har vidtagits under året och givit synbar effekt på det ekonomiska
resultatet;
- Fortsatt effektivisering med minskning på antalet lärartjänster, framför allt genom att
se över organisationen vid naturliga avgångar
- Fortsatt sparsamhet med studiehandledning
- Insatser i omvalsperioden bland annat kontakt med samtliga elever som valt UBG i
andra och tredje hand för att bjuda in dem till prova på dagar.
Gymnasiesärskola
Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18
elever. Antalet elever varier något mellan terminerna.
Resultatet blev överskott med 378 tkr
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Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen: intäkterna för Vuxenutbildningen är beroende på flera olika
faktorer varav den största delen utgörs av inkomst från statsbidrag för yrkesvux och
lärling. I övrigt finns det en eftersläpning av intäkter och utgifter mellan kommuner och
externa anordnare beroende på olikheter i faktureringsrutiner för dessa parter. Hänsyn
till detta har tagits genom att uppbokning av intäkter görs.
Under tertial 3 har det varit ett fortsatt högt söktryck till kurser och utbildningar som
erbjuds genom Vuxenutbildningen, detta som en effekt av den pågående pandemin och
situationen på arbetsmarknaden. I februari meddelades att ytterligare medel
tillgängliggjorts i statsbidraget för 2021. Kopplat med mer generösa
medfinansieringsregler som gynnar kommunen ger det ett resultat i balans med budget
2021.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
UBG har lagt ut 21 extra timmar på 80 lärare för att ge extra stöd till elever på grund av
distansundervisningen och tvingats ta bort motsvarande tid för kompetensutveckling.
Det kostande ca 600 tkr. UBG har också betalat för Studybuddies som hjälp för elever i
åk 3. Det kostande 60 tkr. UBG och VUX har sammantaget erhållit 200 tkr i ersättning
för höga sjuklönekostnader. Totalt har COVID-19 inte inneburit några stora negativa
ekonomiska effekter

3.3 Sociala investeringsfonden
Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Netto

Hållbar skola

20180
8

20210
8

7 200

7 165

1 945

7 165

35

Studiehoppet

20210
1

20211
2

1 800

326

326

326

1 474

9 000

7 491

7 491

1 509

Projekt
(tkr)

Sum m a

Redov
isat
tom
2021

Redov
isat
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Hållbar skola
Projektet var 3-årigt och drevs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisat och avslutat
2021.
Studiehoppet
Projektet är 1-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid
projektets slut 2022.
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3.5 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Gymnasieskolan

2 336

2 336

0

0

0

500

0

0

0

0

2 836

2 336

0

0

0

Projekt

Vuxenutbildningen
Sum m a

Om budget
eras till
2022

2 336

2 336

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Investeringsmedel används för att modernisera inventarier och utrustning. På UBG
gäller detta även kök.
Utbildningskontoret kommer ansöka om att överföra investeringsmedel till 2022. En ny
lastbil till transportprogrammet beräknas totalt kosta 3 800 tkr. Finansiering av en ny
lastbil kan lösas ihop med tillkommande investeringsanslag för 2022.
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Ersättningar
Förtydl iga nde av proce ss

Ersättningar för kommunala och fristående verksamheter
Risker: Externa ersättningar och utbetalningar
Kontr ollmoment

Kontrollera så att inte f elaktiga utbetalningar görs av
externa ersättningar.
Mindre avvikelse

Kom m entar
Beloppsnivåer registreras av Storsthlm i UEDB i början
av året ef ter beslut om prislista. För IM-program och
vissa andra program som inte omf attas av prislistan
registrerar Utbildningskontoret beloppet f ör varje elev
manuellt. Ä ven modersmål, NIU-ersättning och
tilläggsbelopp f ör särskilt stöd läggs in manuellt. Inf ör
den månatliga utbetalningen kontrollerar tjänsteperson
på Utbildningskontoret underlaget f ör externa
ersättningar i UEDB. Utbildningskontoret är beroende av
att f å in rätt uppgif ter f rån verksamheterna, vilket ibland
kan resultera i mindre avvikelser. Systemf el kan också
resultera i avvikelser. A vvikelser brukar
uppmärksammas av verksamheten själv eller av
Utbildningskontoret. Ersättningen korrigeras då bakåt i
tiden.
Tilläggsbelopp registreras ef ter beslut om bif all, vilket
sker löpande under läsåret. A vvikelse kan f örekomma på
grund av den mänskliga f aktorn när det registrerade
beloppet inte motsvarar beloppet i det f attade beslutet.
Utbildningskontoret har genomf ört ett stickprov av elever
som beviljats tilläggsbelopp under 2021. I detta f örekom
en avvikelse.

Process: Avslutningssamtal
Förtydl iga nde a v proce ss

Uppföljning av kontrollområde från 2018
Risker: Avslutningssamtal
Kontr ollmoment

Kom m entar

Kontrollera att avslutningssamtal genomf örs med
anställda inom Utbildningskontoret. Uppf öljning f rån
intern kontroll 2018.
Ingen avvikelse

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Särskilt stöd
Förtydl iga nde a v proce ss

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hen ges sådant stöd i
enlighet med 3 kap. 7 § skollagen.
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Risker: Särskilt stöd
Kontr ollmoment

Kom m entar

Kontrollera att eleven f år det stöd hen har rätt till enligt 3
kap. 7 § skollagen.
Mindre avvikelse

Utbildningskontoret har kontrollerat området genom att
skicka en enkät till gymnasieskolan, UBG. I enkätsvaren
f ramgår att gymnasieskolan har rutiner f ör att
uppmärksamma, anmäla till rektor och utreda elever
med behov av särskilt stöd men att dessa behöver ses
över. Det är osäkert if all rutinerna är kända bland all
skolpersonal och vårdnadshavare. Vid misstanke om att
elev har behov av särskilt stöd görs en utredning som
kan leda till upprättande av åtgärdsprogram.
Diskrepansen mellan antal genomf örda utredningar och
antal upprättade åtgärdsprogram är relativt stor.
Å tgärdsprogrammen f öljs upp regelbundet.

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Ersättningar
Risker: Externa ersättningar och utbetalningar
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Regelbundna stickprov f ör elever som beviljas
tilläggsbelopp
2022-0630
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Särskilt stöd
Risker: Särskilt stöd
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Se över skolans rutiner och ge f örslag på
utvecklingsområden
2022-0630
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i fokus.



Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.
Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande faktor till att många
barn och unga har en meningsfull fritid och aktiva lov. I samverkan med övriga kontor
och civilsamhället har flera dialoger genomförts för att arbeta fram den kultur- och
fritidspolitiska strategin, ”Intryck, avtryck, uttryck: Upplands-Bro”. Nämndens
verksamheter är viktiga för kommunens hållbarhetsarbete, attraktionskraft,
trygghetsarbete och invånarnas livskvalité.

Foto: Rösaring
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Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor
deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller
kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska
tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället
inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och
fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten,
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus,
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde.
Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för öppen ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab och fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek och
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kulturoch fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

Kultur- oc h fritids nämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

4(27)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 6. Verksamhetsberättelse 2021 Kultur- och fritidsnämnden

1.2 Viktiga händelser under året
Hela 2021 har handlat om att erbjuda kvalitativ och säker verksamhet till invånarna
under rådande pandemi med restriktioner och rekommendationer. Det har bitvis varit
tvära kast och snabba omställningar och organisationen har varit mycket följsam och
flexibel. Kontorets medarbetare har alltid gjort sitt bästa och visat på stor kreativitet och
flexibilitet. Kommunikationen via webben och i direkt kontakt med föreningar och
invånare har varit en avgörande faktor för att klara av att hantera året. Det har under
perioder varit mycket tufft att bemanna och även kultur- och fritidskontorets personal
har många gånger levererat långt över vad som är normalt att kräva.
Trots och tack vare pandemin har verksamheten utvecklats och ställt om. Vi vet att våra
invånare sätter mycket stort värde på våra verksamheter och saknat den när
tillgängligheten varit ytterst begränsad. Många har engagerat sig under året i frågor som
sjöisarna, friluftsområdena, badstränderna, tider i anläggningar och inte att förglömma
Ping Pong. Kultur och fritidsverksamhet är en mycket viktig faktor för god folkhälsa
och god livsmiljö och bidar till det demokratiska samtalet och diskussioner om vårt
samhälle och omvärld.

Genom alla de insatser och genom fördjupad samverkan med olika aktörer som riktats
till barn och unga under året har deras egna röster lyfts och gjort skillnad. De har varit
med och format sin egen framtid i sitt Upplands-Bro.
Två av Kultur- och fritidskontorets verksamheter, Kulturscen och Idrott och förening,
fick mottaga miljöstipendiet för 2020 som delades ut under 2021.
Projektet Från Badvakt till badvärd har genomförts i simhallen under året och vi hoppas
att det kommer att märkas när du kommer och besöker oss.
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STÄRKA DEMOKRATIN / LUSTFYLLT LÄRANDE / MENINGSFULLT
ÅLDRANDE/ HÅLLBART LIV OCH HÄLSA / HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGE
Int ryck, ut tryck, avtryck: Upplands-Bro Kultur- och f ritidspolitisk strat egi
Den kultur- och fritidspolit iska strategin har under 2021 tagits fram i en process
med hög transparens och delaktighet i främsta rummet. Cirka 300 personer har
mötts i olika dialoger. 37 intervjuer, 6 workshops, 1 medborgardialog och ett
flertal enkäter har genomfört s under 2021. Film som redskap har synliggjort
arbetet och breddat deltagandet. 11 utbildningst il lfällen för ungdomar har
anordnats för att möjliggöra deltagande i en trygg process. Kommunstyrelsen,
Kultur- och fritidsnämnden, kommunens ungdomsr åd, företrädare för föreningar
och fria professionel la kulturskapare, kultur- och fritidskontorets personal,
företrädare för utbildni ngskontoret, socialkontoret och
samhällsbyggnadskontoret, näringsli vschef och näringsli vsut veck lar e i
kommunen har medverkat. En resa tillsammans mot ett hållbart Upplands-Bro
har inletts i bred förankring och med stort engagemang. Genom att gestalta
strategin med hjälp av författandet av nio noveller har vi stärkt den som ett
redskap för att realisera målen under resans gång mot 2030.

MENINGSFULLT ÅLDRANDE OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE
När restriktioner na för kulturhusets publika evenemang släpptes i september
2021 strömmade publiken till biblioteket, det blev fullsatta hus både för Peter
Amnestens föredrag om Livgardets historia och för Carin Hjulström som
berättade om deckarsviten ”Säbyholms gröna fingrar ” som utspelar sig i
kommunen.
Bokcirklarna återuppstod i fysisk form och samlade många glada deltagare. En
finsk bokcirkel och en ”lättläst” bokcirkel var nyheter under hösten. ”Möten
med Litteratur” som sker i samarbete med daglig verksamhet på K vistaberg och
som vänder sig till hemmaboende personer med demenssjukdom återupptogs
efter ett ofrivill igt stopp.
Totalt sju kulturhistoriska vandringar utfördes runtomkring i kommunen under
hösten.
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Kultur- och fritidsnämndens mål: ALLA MÄNNISKOR SKA VARA INKLUDERADE
I UPPLANDS-BROS KULTUR- OCH FRITIDSLIV
Inkluderingsgr uppen inom kultur- och fritidskontoret har arrangerat utbildni ngar
inom HBTQI och bemötande av rasism för medarbetare. Även
kompetenshöj ning av personalen för att skapa högre tillgängl ighet i digitala rum
och sociala medier har genomförts. Som textning av film, lättläst, på flera språk
och breddad representation i bildmaterial. Allt för att kunna möta våra besökare
på ett mer inkluderande sätt och för att alla ska känna sig välkomna.
Utveckling av modell för projektarbete med unga - för ökat medskapande och
inflytande grundat i den Europeiska Chartern som är antagen i Europarådet för
utveckling av den öppna ungdomsverksamheten.
Tillgängl ighetsut redning utförd på våra fritidsanläggningar.

MED BARN OCH UNGA I FOKUS
143 planerade ungdomsdr i vna aktiviteter i Sparksapp med 471 deltagare i
åldrarna 10-16 år.
25 öppna ungdomsdr i vna spontanaktivit eter med 158 deltagare i åldrarna 12-18
år genomförda av ungdomsproducenter na.
Idrottsungdomsråd i samarbete med RF Sisu Stockholm. Workshop med
värdefullt resultat och grunden lagd till ungdomsinf lytande genom detta.
NPF-utbildning för idrottsledare genom Riksidrottsförbundet.
Enkät gällande ungdomarnas önskan om utveckling av Stjärnparken med över
120 svar.
Sagornas rum i Bro bibliotek invigdes av nämndens ordförande Mattias Peterson
den 27 november 2021. Konstnärerna Ville Högström och Leif Högström och
Sven Nordqvist närvarade vid ceremonin.
Bibliot ekets barnverksamhet har inte haft samma begränsningar som
vuxenverksamheten, och kunde under våren bedriva fysisk programverksamhet.
Bibliot ekets sagotanter kunde ta emot förbokade besök av förskolor. After
School har under året bland annat kunnat erbjuda animationswork shop, race med
radiostyrda bilar, amigur umi-virk ning, Break-out room med VR-glasögon,
serieskaparworkshop, t-shirtdesign, programmeri ng i scratch, skräckbokklubb
och mycket mer.
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Även barnverksamheten har arbetat med digital programverksamhet. I samarbete
med öppna förskolan streamades en sagostund/teaterföreställning: ”Sagan om
vanten”.
Biblioteket och Kulturskolan producerade en digital föreställning som gick ut till
alla förskoleklasser. ”Mitt i musiken / I sagans värld” som den kallades syftade
till att ge en introduktion till kulturskolan och till bibliotekets verksamhet.
I maj månad inleddes ett samarbete med skolornas fritidsavdelningar. Det
resulterade i två filminspirationer på temat: Vad skiljer en saga från en
berättelse? Hur kan fritidspersonal jobba med sagan i sin verksamhet? Det blev
en suggestiv film riktad till elever och en mer pedagogisk film med metodtips
till fritidsledarna.
Bibliotekets årliga novelltävling avslutades med författarbesök och prisutdelning
av Sofia Nordin.
Biblioteket har tillsammans med den öppna ungdomsverksamheten medverkat i
arbetet med att bilda en brädspelsförening och en schackklubb som har
biblioteken som bas. Dessa nya aktiviteter har lockat många deltagare i alla
åldrar, från 9 år till 70.
Läsa Äger-projektet som är ett samarbete med skolorna och skolornas
fritidsavdelningar fortsatte under 2021 och vid skolavslutningen i juni delades
en egen bok ut till nya elever i projektet.
Kulturkarusellen - ett projekt som Kulturskolan genomfört med stöd av
Kulturrådet, som riktad insats till elever i Finnsta och Råby.
Den öppna ungdomsverksamheten har under hela året erbjudit en covidanpassad verksamhet utifrån rådande restriktioner.
Förstärkning med extra personal för att bland annat kunna hantera köbildning
och stora samlingar utomhus, hantera problem med påverkade ungdomar samt
uppsökande verksamhet vid Coop, Brunna på grund av stora samlingar av
motorburen ungdom.
Brotjejernas IK- fotboll för unga tjejer i Bro i samverkan mellan Bro fritidsgård
och projektet ’Skola för mig’ som utgår från Råbyskolan.
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LOVAKTIVITETER










Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tog emot många feriearbetande
ungdomar bland annat som ungdomsproducenter, samtalsledare i strategiarbetet,
badvärdar på badstränderna, Björknäs camping, i biblioteket och i den öppna
ungdomsverksamheten.
Lovverksamhet för 9-11 åringar i Bro under hela sommaren och höstlovet.
Många lyckade ungdomsarrangemang genomfördes under sommaren med bland
annat Gerillastickning, Drop-in-dans i Brohuset, kollon och Funkismusikläger.
Barnavdelningen arrangerade den läsfrämjande aktiviteten ”Sommarboken” som
lockade deltagare från hela kommunen.
After school arrangerade filmkollon på sommarlovet, där barn fick göra sina
egna filmer, både i Bro och Kungsängen.
l slutet av sommaren arrangerades ett lajvkollo där barn och ungdomar från
kommunen fick möjlighet att gratis pröva på lajvspel under en vecka.
Bibliotekets bokcyklar – de så kallade biblabajkerna - trampades mellan
badplatser, torg och lekplatser.
Ungdomsfestival Sommar i Bro i samarbete med ungdomsrådet.

MED ANVÄNDNING AV DEN DIGITALA TEKNIKEN





Stor satsning på digitala scenkonstevenemang under året.
Utlåningen av e-media är stor, lånen av strömmade ljudböcker, e-böcker och
strömmade filmer håller sig på en fortsatt hög nivå.
Inventering av kommunens konst som nu också kommer att kunna bli publik
med hjälp av den digitala tekniken.
Digital vattengympa introduceras i simhallen.
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Kontoret medverkade som inspiration i kommunens Digitaliseringsdag presentation av projektet; teknik möter natur vid Lillsjö Friluftsgård.
Ny e-tjänst för ansökan om terminstider i anläggningarna.
Bidragsprocessen 2.0, förenklad hantering, rutiner och processer för kommune ns
föreningar.
Kultur- och fritidskontoret mätte trygghet och inkludering i verksamheterna – I
samarbete Stockholms universitet och praktikanter med examen i genus- och
mångfaldsstudier validerades våra frågeställningar i förhållande till
demokratiska värden som tillgänglighet, inkludering och trygghet.
Enkätundersökningarna genomförs under maj månad, för att sätta ett nollvärde
och mäta utveckling på längre sikt.
143% fler har nåtts via sociala medier än 2020, med en räckvidd på unika
113.128 på Facebook med en tonvikt på kvinnor 35-54 år i Kungsängen, Bro
och Stockholm.
Genom SPARKS-appen har 862 unga nått våra verksamheter och utbudet av
gratis fritidsaktiviteter i Upplands-Bro direkt.
Lansering av inpasserings- fastighetsjour i kommunens fritidslokaler har skett.

Foto: Från simhallens digitala vattengymnastik
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I FULL SAMVERKAN



















Upplands-Bro stod värd för den digitala nätverksträffen ”Norrortsnätverket” för
bidrag- och bokningspersonal.
Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens sändes från studion i
Kungsängen.
Flickaplattformen sände seminarium från studion i Kungsängen.
Samverkan med Storstockholms kommuner genom Storstockholms föreningen
för Kultur- och fritidschefer i pandemirelaterade frågor men också
utvecklingsprojekt.
Digitalt valborgs- och nationaldagsfirande i samverkan med föreningslivet.
Utvecklingsarbete i samverkan med GIS gällande utemiljöer och kartor.
Kungshallen har varit vaccinationsplats vid 2 tillfällen.
Musikstudion i Bro - ett samarbete mellan fritidsgården och Kulturskolan
Livräddarfilm tillsammans med Svenska livräddningssällskapet och Fryshuset.
Bio Kubens verksamhet har växt trots tuffa förutsättningar under pandemin.
Tre privata anordnare av kulturskoleverksamhet har auktoriserats.
I samverkan med kommuninvånarna och beslut i Tekniska nämnden har
Kungshallen fått sitt officiella namn.
Utomhus genomförde Kulturskolans elever och lärare spelningar på
äldreboenden.
Fortsatt samarbete med Städa Sverige. Senast i september 2021 städade
Upplands Bro Broncos upp 41 säckar brännbart, 50 säckar icke brännbart, 10
säckar miljöfarligt och 2 säckar med pant från ett område i Tibble.
5 större utställningar med totalt ca 800 besökare i Kungsängens Konsthall
genomfördes under året främst av föreningslivet, i samverkan med Kultur och
Fritid.
Konsten har samverkat även utanför Konsthallen, utomhus runt om i
kommunen; på 4 förskolor med 3 professionella konstnärer där ca 1500 barn
deltagit, genom kulturvandringar runt den offentliga konsten i Upplands-Bro och
i Stjärnparken under sommarlovet tillsammans med 4 professionella konstnärer,
2 lokala konstföreningar och ca 200 barn 5-12 år.
Värdegrundsarbetet "Förening för alla" med fyra handledningstillfällen har
genomförts med ett 20-tal deltagare från tio utvalda föreningar.
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LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH PLATSER















Brand på UBG där vår rådiga personal ingrep och sedan fick utmärkelse för
rådigt ingripande.
Inbrott i fotbollshallen vid tre tillfällen.
Studio Bro - nytt avtal där avdelning Unga tar alla lov och kommer att bedriva
verksamhet i lokalen.
KSK-villan tas delvis över av Kulturskolan för att förbättra arbetsmiljön.
Biblioteket i Bro har fått ett nytt utseende. Ungdomshörnan fick en ny placering
och mellanåldersgruppen fick äntligen en egen hörna som ljuddämpades för
bästa effekt. Under våren färdigställdes workshophallen Verkstan, som varje
vecka härbärgerar After school, schackklubben, kulturskolans textilkurs,
språkcaféer, Förebyggande enhetens teknikgrupp för seniorer, bokcirklar m.m.
Förutom dessa aktiviteter fungerar verkstan också som ett öppet studierum där
flera studeranden kan samsas.
Efterfrågan på studieplatser i biblioteken är stor och under våren byggdes två
nya studieceller ute i lånesalen i Bro.
Utveckling av parasport genom ny sarg för blindfotboll till Bro IP.
Röjningsinsatser med bidrag från länsstyrelsen har utförts vid Rösaring.
Ny Boulebana vid gamla Kungsängens IP
Ny Cricketplan vid gamla Kungsängens IP
Ny Dirtbana bakom Lillsjöskolan
Lillsjö landskapsgestaltning vid badstrand och naturreservatet
Florasalen i Bro har fått en uppfräschning i samarbete med Kulturskolan och
Socialkontoret.

ATT SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMA





Nytt ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet
Intryck, utryck avtryck: Upplands-Bro Kultur- och fritidspolitisk strategi
Utdelning av pris till årets förening Tibble sjöscoutkår
Utdelning av jämställdhetsbonusen till Bro IK
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1.2.1 Verksamheten i siffror
2021

2020

58 719

69 502

7 351

7 166

Bibliotek
Fysiska lån
Lån av e-media
Unga
Bro fritidsgård- antal besök i månaden, öppet 6
dagar/veckan

593

Bro:n- antal besök i månaden öppet 4 dagar/veckan

178

Trappan- antal besök i månaden, öppet 5 dagar/veckan

584

Hagan- antal besök i månaden, öppet 5 dagar/ veckan

457

Kultur
Antal offentliga föreställningar Barn

10

-

Antal offentliga föreställningar Vuxna

8

-

Antal livesändningar/digitala visningar

38

25

Antal biovisningar

38

-

Antal lovaktiviteter

34

48

Antal arrangemang Öppna förskolan

13

-

3 659

-

Antal arrangemang Förskolan

40

-

Antal arrangemang Skapande skola

35

8

2 354

1 265

Antal kursplatser Kulturskolan VT

713

736

Antal kursplatser Kulturskolan HT

712

736

29 500

42 100

66.14

42,25

Nyttjandegrad gymnastiksalar

33,4

34,1

Nyttjandegrad fotbollshallen

100

60,2

Nyttjandegrad konstgräsplaner

78,3

-

Antal besökare offentliga arrangemang

Antal besökare Skapande skola/Förskola

Fritid
Besöksantal i simhallen
Idrott och förening
Nyttjandegrad fullstora sporthallar

Mätvärden inomhusanläggningar från vecka 48 och utomhusanläggningar v. 20.
Bokningsbar tid 17-22 under veckan och 8-22 helg. Alla cuper och evenemang inställda
på grund av pandemin. 2019 var siffran för sporthallar 85%, gymnastiksalar 39%.
Sporthallar:






Bro sporthall
Ekhammarhallen
Hagnäshallen
Kungshallen
Kungsängens sporthallen
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Gymnastiksalar:








Bergaskolans gymnastiksal
Brunnaskolans gymnastiksal
Lillsjöskolans gymnastiksal
Finnstaskolans gymnastiksal
Råbyskolans gymnastiksal
Härneviskolans gymnastiksal
Tjustaskolans gymnastiksal

Konstgräsplaner:




Kungsängens IP plan 2
Kungsängens IP plan 3
Bro IP B-plan

1.3 Covid-19 effekter



Hög sjukfrånvaro och hög belastning på den personal som varit i tjänst vilket
innebär en trött men också stolt organisation som klarat av påfrestningarna.
För bibliotekets verksamhet följde början av 2021 samma mönster som slutet av
2020, verksamheten inriktade sig på att bedriva kioskverksamhet. Låntagare
kunde ringa in och beställa böcker eller reservera titlar i bibliotekets katalog.
Därefter kunde de välja mellan att hämta ut böckerna i bibliotekskioskerna, eller
att få böckerna utlämnade vid biblioteken, s.k. take-away. Under
coronaepidemin har alla personer över 70 år samt alla personer i riskgrupper
blivit berättigade för ”boken kommer”.
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Bibliotekets programverksamhet för vuxna övergick under våren 2021 helt till
det digitala formatet. Bibliotekets bokcirklar blev virtuella. Vid ett flertal
tillfällen under året har biblioteket gjort webbsända föreläsningar, boktips, en
panel bestående av fyra bibliotekarier har tipsat om bl.a. deckare, romantiska
böcker, historiska böcker och julböcker. Bibliotekets personal har hållit digitala
boktips för Sva-grupper på vuxenutbildningen.
Biblioteket visar låga utlåningssiffror på grund av kraftigt begränsad
Biblioteket har haft utrymme att utveckla den uppsökande verksamheten: såväl
"boken kommer" som bibliotekets bokcirklar har fått nya rutiner och fler
användare.
Bibliotekets programverksamhet har övergått till digital form, och genom det har
det digitala kunnandet stärkts.
Den kultur- och fritidspolitiska strategins delaktighetsarbete genomfördes till
stor del under digitala former vilket resulterade i brist på fysiska dialogmöten
men breddade delaktigheten i digital närvaro.
ICLD –internationellt centrum för lokal demokrati, parterna har analyserat de
nya förutsättningarna under pandemin och beslutat att sträcka ut det första
projektåret fram till 31 dec 2022 med ny uppstart under första kvartalet 2022.
Kultur- och fritidskontoret mätte trygghet och inkludering i verksamheterna.
Enkätundersökningarna mätte de senaste 12 månaderna bakåt i tiden, under
pandemin vilket ger ett delvis missvisande utslag inom vissa verksamheter som
t.ex. simhall, bibliotek och scenarrangemang. Pandemin har också stor inverkan
på antal svarande och med en begränsad spridning av undersökningen.
Konsthallens fick nya förutsättningar i öppethållande med färre antal besökare
på plats i Konsthallen som konsekvens. Men ett större antal som röstade digitalt
under Vårsalongen 2021. Även digitala visningar genom sociala medier har
genomförts.
Det ungdomsdrivna projektarbetet genom ungdomsproducenterna gav en mängd
lov- och prova-på aktiviteter anpassade till rådande situation. Begränsade
möjligheter för deltagande vid aktiviteter gav möjlighet för utveckling av digital
interaktion, exempelvis live-streaming.

Anpassning i den öppna ungdomsverksamheten har varit personalkrävande.
Köbildning och mindre grupper vid aktiviteter kräver mer personal på plats. I
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perioder har verksamheten tappat kontakt med många unga vilket hämmar det
hälsofrämjande arbetet.
Till skillnad från professionella kulturskapare och kommersiella kulturaktörer
har den kommunala kulturproduktionen klarat pandemins effekter förhållandevis
bra. Som exempel har Kulturskolan genom anpassningar kunnat genomföra
verksamheten i stort sett som vanligt.
Kulturavdelningen har satsat mycket på arrangemang utomhus och digitalt, till
exempel streamade dans- och teateravslutningar, digitala rock- och popkonserter
samt digitala konstutställningar och inspelning av Funkisfilmen.
För scenkonst, bildkonst och annan skapande verksamhet har det varit svårare då
det mesta har varit nedstängt.

Pandemins effekter på idrottsrörelsen och föreningslivet är mycket stora. Vi
befarar ett stort tapp av medlemmar och aktiva, både yngre, men framför allt
bland äldre ungdomar och ledare. Pandemin har orsakat en hel säsong utan
matcher och seniorer som inte har fått träna, uteblivna cuper och andra
arrangemang som inte har kunnat genomföras. Resultatet av effekterna kan
delvis ses redan nu, men tros komma att bli tydligare under kommande år. Under
hösten har verksamheten pågått som vanligt men föreningarna har beskrivit en
situation med tappade lag och aktiva, samt problem för förbunden att tillsätta
domare.
Simhallen har varit stängd större delen av året på grund av pandemin och av ett
trasigt rör. Den öppnade åter den 29 oktober 2021.
Införande av bokning på isbanan och isvärd på plats under vissa tider blev en
mycket positiv nyhet.
Löpande möten varannan fredag gällande Covid-läget med alla
Stockholmskommuner, Riksidrottsförbundet och specialförbunden, har varit
stärkande och sammanflätande för regionens parter.
Kontoret har deltagit och bidragit till utveckling av digitala mötesformer som är
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en positiv konsekvens av pandemin. Ett bredare kursutbud kan erbjudas på ett
lättillgängligt sätt. Det är generellt enklare att ha kortare möten med föreningar
eller andra samverkanspartners på distans.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Hållbar hälsa och liv
2.1.1 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.
Be skrivni ng

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offent liga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.

Komm e nta r

Jämställdhetsbonusen delades 2021 ut till Bro IK för sitt arbete med Ungt ledarskap.
Ve r ksamhetsmål
Bonus till f öreningar

Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Trygghetsindex f rån
f ritidsgårdsenkäten

4

5

5

Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex

77

81

80

Trygghetsindex f ör
biblioteket

5

5

Trygghetsindex simhall

4

5

Trygghetsindex
anläggningar och
utemiljöer

5

5

Trygghetsindex
Kulturskolan

5

5

Trygghetsindex
Kulturscen

5

5

Me da rbe ta re nkä te n a rbe tsmil jöi nde x

Arbetsmiljöi ndex i 2021 års mätning visade ett fint resultat på 81,4. Jämförelse med
övergripande nivå arbetsmiljöindex för Upplands-Bro kommun som helhet 75,5 som
också det är ett mycket bra resultat då intervallen för bra resultat är 70-100.
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2.1.2 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kulturoch fritidsliv.
Be skrivni ng

Vi vill minska ojämlik heten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitet sgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.

En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspol it isk strategi.
Komm e nta r

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat vidare den kultur- och fritidspol it iska
strategin för beslut i kommunf ull mäk t ige.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Trappan

40%

52%

50%

50/50 Deltagare i
kulturskolans
gruppverksamhet.

10%

17%

20%

40%

100%

93

100

Besöksantal i simhallen
ska öka
Antal sålda
simborgarmärken
Alla verksamheter ska
ha minst en
ref erensgrupp av unga

Delvis uppnått

Inköpsf örslagen f rån
invånarna ska öka.
Antal ungdomsdrivna
evenemang genom
ungdomsproducenterna
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Hagan

41%

50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro

41%

35%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro:n

21%

35%

Alla barn i Upplands-Bro
kommun har uppnått
simkunnighet i årskurs 6

100%

100%

Be söksa nta l i sim ha ll e n ska öka

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simhallen har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.
Anta l så lda si mborga rm ä rke n

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simhallen har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.
All a ve rksa mhe te r ska ha m inst e n re fe re nsgrupp a v unga

Flera av kontorets avdelningar har direkta referensgr upper kopplade till verksamheten
men på grund av pandemin har arbetet med just råd avstannat. Verksamheter na har ändå
i sitt dagliga arbete arbetat med inflytande genom att fånga upp idéer, ta emot önskemål
och ha en kontinuerli g dialog med våra unga.
Ak tivite ter

Status

Göra en tillgänglighetsutredning
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

10 050,7

235

9 006,5

1 457,3

1 044,2

1 222,3

2 266,5

3 707,1

Fritid

56 794,3

3 979

58 709,7

3 528

-1 915,4

-451

-2
366,4

-3 902,5

33 731

3 706

33 760,5

3 612,8

-29,5

-93,2

-122,7

-832,9

100 576,
0

7 920

101 476,
7

8 598,1

-900,7

678,1

-222,6

-1 028,3

Kultur
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Ledning Kultur
och fritid
Fritid
Kultur
Sum m a

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

323

84,5

278,8

70

44,2

14,5

58,7

12 798

4 154

12 416,2

4 083

381,8

71

452,8

921

67

924,9

68,6

-3,9

-1,6

-5,5

14 042

4 305,5

13 619,9

4 221,6

422,1

83,9

506,0

3.2 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidskontoret redovisar ett sammantaget underskott på 223 tkr.
Kulturcheckarna har ännu inte börjat belasta verksamheten som är budgeterad på
Ledning kultur och fritid och viss planerad verksamhet har fått skjutas upp vilket gör att
kontoret som helhet har kunnat balansera fritidsavdelningens underskott
På så sätt har flera insatser i nämndens fastigheter och i sporthallarna både planerade
och mer akuta har kunnat genomföras trots fritidsavdelningens underskott.
En annan stor del av fritids underskott beror på stora intäktsbortfall på nästan 700 tkr i
lokalbokning samt 444 tkr för entrébiljetter i simhallen som en effekt av stängda lokaler
och inställda arrangemang under pandemin.
Badstränder har haft ökade kostnader då trycket har varit stort med ökat slitage/sabotage
och avfalls- och latrinkostnader. Dessutom tillkom Björknäs bad och camping utan
utökad budgetram. Situationen gick att hantera tack vare feriearbetare och att
simhallspersonalen kunde göra insatser eftersom simhallen var stängd.
Tyvärr steg elkostnaderna i slutet på året och bara i december ökade kostnaden med
270 tkr vilket slutligen skapade underskottet för nämnden.
Övrigt
Kultur- och fritidsnämnden har 2021 utrangeringskostnader för 437 tkr.
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Idrott och förening
Intäktsbortfall på 700tkr på grund av pandemin, restriktioner, inställda cuper och
tävlingar. En hög administrativ belastning har tillkommit under pandemin med tvära
kast och justeringar i bokningsbilder och mycket information till föreningsliv och
privatpersoner.
Fritid
Intäktsbortfall i simhallen landade till slut på 462 tkr. En fin upphämtning skedde de
sista månaderna när vi hade öppet vilket medförde en intäkt på drygt 700 tkr.
Badplatsernas ökade tryck medförde en extrakostnad för sophanteringen på 200 tkr
(varav 50 tkr var behov av nya sopkärl). Men tack vare pandemistängt i simhallen så
kunde personal omfördelas vilket gjorde att underskottet blev betydligt mindre än om
simhallen varit öppen.
Kultur
Kostnaderna har under året generellt minskat mer än förlorade intäkter på grund av
pandemin. Genom satsningar på utomhusevenemang och digitala arrangemang har
budgeten ändå balanserats då dessa varit helt kostnadsfria för besökare. Kulturskolan
tappade en del elever på grund av pandemin och detta behöver följas upp under 2022 då
hela budgeten nu bygger på intäkter från Kulturchecken.

3.3 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Inventarier bibliotek

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Om budget
eras till
2022

200

0

0

200

200

Underhåll fastigheter fritid

2 000

0

783,9

2 000

1 216,1

Underhåll fastigheter
kultur

2 000

0

107,7

2 000

1 892,3

Konstgräs Bro IP

2 500

0

55,4

2 500

2 444,6

300

0

300

300

0

2 300

0

2 300

2 300

0

13 500

723

11 257,9

12 777

1 519,1

1 519,1

Upprustning Kvistaberg

3 925

158,2

3 244,3

3 767

522,7

522,7

Sporthall anpassad för
bordtennis

82 731

75 485

1 052,6

7 246

6 193,4

3 500

Förvaltning av
kulturmiljöer

223

77

0

146

146

146

Ljudanläggningar
simhallen

300

0

240

300

60

109 979

76 443,2

19 341,8

33 536

14 194,2

Arbetsfordon
idrottsplatser
Renovering av ridhuset
Återuppbyggnad
Friluftsgård Lillsjön

Sum m a
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3.4 Kommentarer investeringsredovisning
Underhåll fastigheter fritid
Överskottet flyttas med till 2022 och ska bekosta hagmarken vid ridhuset som ännu inte
är reglerad (-690tkr) samt del av värmepump till Kungsängens IP som blev dyrare än
det som uppskattats initialt. Åtgärder i Stjärnparken, byte av köksluckor i Marina
föreningshuset och ventilationsåtgärder i ridhuset har belastat denna investering 2021.
Underhåll fastigheter kultur
Avser dräneringsarbetet vid fattigstugan i Håbo-Tibble. Verksamheten har inte haft
möjlighet att genomföra fler investeringsprojekt under 2021.
Konstgräs Bro IP
Kommer att genomföras 2022.
Arbetsfordon idrottsplatser
Nytt arbetsfordon inköpt, upphandlingen blev något dyrare än planerat - 64 tkr
Renovering ridhuset
Investeringen avser det avblåsta taket på ridhuset.
Återuppbyggnad friluftsgård Lillsjön
Största delen av återuppbyggnaden har genomförts under 2021.
Upprustning Kvistaberg
Fasad och takarbeten på verkstad och ladan samt arbeten med inkoppling till
kommunalt vatten och avlopp.
Sporthall anpassad för bordtennis
Projektet avslutades under hösten 2021 och lämnar ett överskott på 6,4 miljoner.
Kommunfullmäktige omfördelade delar av överskottet till ridhuset med 3,5 mkr.
Förvaltning av kulturmiljöer
Ska användas 2022 till nya informationsskyltar i Bro.
Ljudanläggning simhallen
Ny ljud- och bildanläggning installerad och klar. Högtalare i hela bassängområdet
inklusive omklädningsrum möjliggör snabb kommunikation men även stämningsfull
musik. Projektor och filmduk möjliggör digitala undervisningsmöjligheter med mera.
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3.5 Björknäs camping
Campingen var öppen mellan den 19 juni och 12 september men bokningarna kom
igång först i slutet på augusti då flera besökare hittat dit och marknadsföringen nått ut i
olika campingforum och kanaler. På grund av pandemin och minskade
verksamhetskostnader har hela underskottet för Björknäs campings drift kunna hanteras
inom ram.
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Björknäs
Camping

0

0

434,4

109

-434,4

109

-325,4

0

Sum m a

0

0

474,4

109

-474,4

109

-365,4

0

Foto: Björknäs strand
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Personal
Förtydl iga nde a v proce ss

Kompetenshöjni ng, rekrytering, personalför hållanden,
Risker: Rekrytering av fritidsledare
Kontr ollmoment
Säkra kompetensf örsörjningen.
Ingen avvikelse

Kom m entar
V id nyrekrytering ställs krav på rätt utbildning.
Fortbildning av tillsvidareanställd personal genomf örs
kontinuerligt ef ter behov.

Process: Fastigheter/lokaler
Risker: Ej anpassade lokaler
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avstämning med f astighetsbolaget
Å tgärd genomf örd
Ingen avvikelse

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.
Kontr ollmoment

Kom m entar

Avtalsef terlevnad
Stickprov har genomf örts mindre avvikelse f örekom.
Mindre avvikelse
E-handelssystem skulleunderlätta avsevärt för tjänstepersoner att göra rätt.

Process: Hantering av personuppgifter
Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut
Kontr ollmoment
Stickprov som genomf örs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret
Mindre avvikelse

Kom m entar
Stickprov har genomf örts när det gäller områdena
registerf örteckning och inf ormationsplikten enligt GDPR.
A vvikelse i inf ormationskrav har upptäckts och ska
åtgärdas. Översyn av antal lämpliga
registerf örteckningar har genomf örts och ska
analyseras.
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Fastigheter/lokaler
Risker: Ej anpassade lokaler
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Renovering av personalens omklädningsrum i
simhallen
2021-0831
A vslutad

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet
2021-1231

Ny upphandlingsorganisation på plats.

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Process: Hantering av personuppgifter
Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

2020-1231

Kontorets personal har genomgått utbildning inom
området.

2021-1231

Utbildning genomf örd.

Ökad kompetens inom GDPR på kontoret

A vslutad
Utbildningsinsatser

A vslutad
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Revisionen
Ansvarsområde och organisation

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag
att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den
kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och
därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar
revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter
och rättssäkerhet.
Kommunfullmäktige har för mandatperioden utsett åtta revisorer som enligt
kommunallagen årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland
revisorerna utses även lekmannarevisorer som har i uppgift att granska de kommunala
bolagen, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Viktiga händelser under året

Revisorerna sammanträder cirka tio gånger per år. Möten genomförs också löpande med
kommunens och bolagens politiker och ledande tjänstepersoner. Under året som gått har
möten genomförts med ledande politiker i kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt
ledande tjänstepersoner i förvaltningarna och i de kommunala bolagen. Under året har
all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna översiktligt
granskats. Förutom den översiktliga granskningen har fördjupade granskningar
genomförts inom följande områden:
•
•
•
•
•
•

Granskning av avtalsuppföljning och beställarkompetens
Granskning av styrningen av VA-underhåll
Granskning av etableringsinsatser
Granskning av uppföljningen av externa utförare inom äldreomsorgen
Granskning av fastighetsunderhåll
Förstudie om kvaliteten i gymnasieskolan

Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och i samband
med erfarenhetsutbyte med revisorer i andra kommuner. Revisorernas verksamhet
framgår av revisionsberättelsen, avlämnade revisionsrapporter som finns publicerade på
kommunens hemsida, samt revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021.

Ekonomi
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Budget 2021
(tkr)

Kostnad

Revisionen

1 200

Intäkt

Redovisat 2021
Kostnad
1 122

Intäkt

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021
Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

78

181

78

Ekonomisk analys

Revisionens verksamhet redovisar 78 tkr (181 tkr) i överskott för år 2021.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Satsningen Omdaning Bro som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen i Bro, har
under året skapat projektteam med sammanlagt åtta team. I två av teamen, näringsliv
och arbetsmarknad samt skola, deltar två medarbetare från socialkontoret. Satsningen
ska leda till ett tryggt och integrerat Bro med utveckling av bostäder, arbets- och
näringsliv samt skola. Projektettiden sträcker sig till 2030 och är ett samarbete mellan
polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv,
föreningar och olika frivilligorganisationer.
Under åren 2020 och 2021 spreds viruset av Covid-19. Pandemin har medfört ett
omfattande samarbete inom kontoret. Verksamheterna inom dagligverksamhet LSS,
socialpsykiatrins träffpunkt och sysselsättning har nu åter öppnat upp på heltid.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras inom lagstiftningen. Inom
Socialnämnden handläggs ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av
unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för verksamheter så som grupp- och
serviceboenden, daglig verksamhet och personlig assistans. Socialnämnden ansvarar
även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblem,
arbetsmarknadsinsatser, boendestöd, träfflokal för personer med psykiska
funktionshinder samt kommunens mottagande av nyanlända.
Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar.
Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. En
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns organiserad under socialchefen. HSLledningen förstärks från 2022 med en biträdande MAS.

1.3 Viktiga händelser under året
Ny organisation
En ny organisation trädde i kraft inom socialkontoret den 1 januari 2021. Alla
verksamheter inom Socialnämndens ansvarsområde är nu organiserad under social- och
arbetsmarknadsavdelningen, där såväl myndighetsutövning som all utförarverksamhet
och öppenvård ingår. Avdelningen leds av en ansvarig avdelningschef som har sex
enhetschefer till sin hjälp att leda det dagliga arbetet inom enheterna.
Myndighet barn och unga
Årets utvecklingsfokus har legat på arbetssätt kring samverkan och nätverk.
Tillsammans med stöd- och behandlingsenheterna för barn och familj samt ungdomar
har satsningar gjorts på "Signs of safety", där 2021 års valda tema var just "nätverk".
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Stora framsteg har skett under året och i allt större utsträckning görs nu
nätverksplaceringar istället för att barnet placeras i jourhem.
Satsningar på samverkan med Polisen
Under 2021 har samverkan med ungdomsutredande polis utvecklats. Ungdomsteamet
har utbildats i sekretessbrytande bestämmelser och delger i högre utsträckning
information om aktuella ungdomar till Polisen. Under året har en socialsekreterare
utsetts som samverkansansvarig gentemot ungdomsutredande polis. Denna
socialsekreterare har delvis arbetat från Polisens lokaler, deltagit i Polisens
"utsättningsmöten" samt samordnat socialtjänstens närvaro vid ungdomsförhör.
Socialtjänsten har även sett över och reviderat arbetssättet kring Social insatsgrupp
(SIG) och fört dialog med Polisen om ungdomar som kan vara aktuella för sådan insats.
Satsningar på inhämtande av samtycke
Barn- och ungdomsenheten har arbetat för att motivera till att inhämta samtycke från
ungdomar och vårdnadshavare för att kunna dela information till andra viktiga aktörer.
Socialsekreterare har därigenom kunnat återkoppla mer information till orosanmälare
och viktiga vuxna runt barnet/ungdomen.
Satsningar på lärarhandledning
I samverkan med Råbyskolan har barn- och ungdomsenheten, efter inspiration från
Sollentuna kommun, tagit fram en lärarhandledning som under höstterminen använts av
lärare för att undervisa barn på mellanstadiet om vad socialtjänsten gör.
Socialsekreterare har sedan kommit ut till klasserna för att prata med eleverna och svara
på frågor.
Satsningar på samverkan med familjerätten i Järfälla
Ytterligare en utveckling i samverkan har genomförts för att komma närmare
familjerätten, då många komplicerade och långvariga ärenden rör barn som även är
aktuella där. För att öka samarbetet i individärenden och möjligheten att samråda har
familjerätten utsett representanter som med regelbundenhet arbetar i socialkontorets
lokaler.
Myndighet vuxen, LSS, Socialpsykiatri
Sedan 1 januari 2021 har verksamhetsområdena LSS, socialpsykiatri, missbruk, våld i
nära relation och bostäder bildat en ny enhet med namnet vuxen- och LSS-enheten. Ett
pågående arbete sker för att enheten ska bli mer sammanhållen.




Enheten har fortsatt kompetensutveckling för arbete med dels individer som har
en kriminell livsstil och som har behov av behandling i öppenvård och dels
individer med en kriminalitet och hotbild enligt den grad att de bedöms som
avhoppare och därför behöver mer omfattande insatser såsom en extern insats.
Behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil finns nu att tillgå i
kommunens öppenvård. Arbetet med individer som bedöms vara avhoppare har
utvecklats genom ett pågående arbete kring handläggningsprocessen av denna
målgrupp samtidigt som samverkansformerna med kommunpolis/lokal
avhopparsamordnare har utvecklats.
Enheten har i samverkan med Upplands-Brohus arbetat för att använda
försökslägenheter som en fortsättning på insatsen träningslägenhet. Möjligheten
att använda försökslägenheter har varit begränsad de senaste åren och syftet med
denna samverkan är att få en samsyn på när det är aktuellt med en
försökslägenhet och hur den gemensamma arbetsprocessen inför, och under,
denna insats ska genomföras. Det finns ett flertal individer som är aktuella för
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insatsen och på sikt kan ta över sitt hyreskontrakt.
Enheten har återigen genomfört utbildningar för myndighetsenheterna avseende
våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
Enheten arbetar för att öka antalet digitala tjänster. Vuxen- och LSS-enheten har
nu möjlighet att ta emot digitala orosanmälningar avseende missbruk.
Enheten har tillsammans med biståndsenheten deltagit i ett forskningsprojekt
med Karlstad universitet kring IBIC. Det är arbetsgrupperna som arbetar med
LSS och socialpsykiatri som deltagit. Studiens syfte är att undersöka
bedömningen av brukarens behov enligt IBIC och beslut om omsorgsinsatser
enligt socialtjänstlagen och LSS.

Våldsutövare
Enheten utvecklar arbetet kring målgruppen våldsutövare. En del i utvecklingsarbetet är
arbetet med utredningsprocessen kring målgruppen samt den behandling som erbjuds
inom kommunens öppenvård. Alternativ på insats som rekommenderas av
Socialstyrelsen är Alternativ till våld (ATV) och Samtal om våld. Arbetet kring detta
sker gemensamt med kommunens öppenvård.
Addiction Severity Index (ASI)
Enheten har under hösten 2021 upprättat en handlingsplan för att påbörja arbetet för att
öka och utveckla användandet av ASI. När vuxen- och LSS-enheten genomför
utredningar avseende missbruk/beroende och kriminalitet används ASI, som är en
standardiserad bedömningsmetod i intervjuform. Huvudsyftet med ASI är att kartlägga
den enskildes problemsituation. Det ger en grund för bedömning av hjälpbehovet och är
ett verktyg för vidare vårdplanering. ASI rekommenderas av Socialstyrelsen och vuxenoch LSS-enheten kommer under året genomföra ett arbete för att ASI ska vara en del av
samtliga utredningar som genomförs med en för enheten okänd individ. Det finns
undantag då ASI ej är möjligt att genomföra men enhetens målsättning är att ASI skall
vara en del i samtliga av ovan nämnda utredningar.
Arbete, försörjning och integration, AFI
Arbetsmarknadsenheten flyttades över till Socialkontoret år 2021. Enheten har under
året fokuserat på att bygga upp sin enhet med tydliga rutiner och processer för arbetet,
på att förbättra den gemensamma samverkan mellan de olika verksamheterna och på att
skapa en vi-känsla. Under oktober månad genomfördes en mål -och aktivitets kick-off
med samtliga medarbetare från verksamheterna. Flertalet gemensamma metodmöten har
genomförts för att hitta nya, effektivare och säkra arbetsmetoder samt processflöden
mellan verksamheterna.
Arbete/Jobbcenter
Arbete pågår kring den digitala strukturen för dokumentation och upprättande av nya
dokument i blankettform för att säkerställa rätt dokumentation och redovisning av
statistik till nämnden. I detta ingår även en utvecklad närvarorapport, en bättre
strukturerad genomförandeplan samt en handlingsplan som kommer säkerställa och
”checka av” att deltagarna har de rätta förkunskaperna för att slussas vidare inom
organisationen. Det har skett en översyn av den digitala dokumentationen och
upprättade handlingsplaner i blankettform. Översynen genomfördes i syfte att
säkerställa att samtliga nya deltagare till Jobbcenter ska ha grundläggande kunskaper
och därmed även förutsättningar för att gå vidare inom verksamheterna och så
småningom i självförsörjning.
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Nyanlända/Integrationsstöd
Enheten har startat upp och infört en " bo-sök och bo-skola" för samtliga nyanlända i
syfte att hjälpa fler till egen bostad. Integrationsstödjarna håller löpande "bo-skola" på
samma sätt som under avvecklingen av Violinvägen, dvs med veckovisa uppföljningar
och en tydlighet kring det egna ansvaret att ordna egen bostad.
Enheten har samverkansmöten med Arbetsförmedlinge n inom etableringen för att på
individnivå kunna diskutera ärenden och föra klienter framåt mot självförsörjning.
Samverkansmöten är inbokade en gång per månad där handläggare inom etableringen,
biträdande enhetschef, socialsekreterare, integrationsstödjare samt arbetskonsulent
deltar. Dialog kring den lokala överenskommelsen (LÖK) tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen har inletts.
Ytterligare aktiviteter som genomförts är bland annat:





Paviljongerna på Violinvägen har sagts upp och flertalet av de 17 hushållen har
hittat eget boende varav fyra hushåll har fått förstahandskontrakt. En aktiv
samverkan i arbetet med att hjälpa klienter att finna stadigvarande bostad har
gett resultat.
Utveckling av samverkan mellan kontoren inom integrationsarbetet, exempelvis
för att kunna anmäla till SFI, Samhällsorientering utan personnummer och
Språkpraktik för språksvaga.
Det framgår tydligt att klienter som får tidiga insatser anpassade utifrån deras
förmåga och behov snabbare kommer ut i självförsörjning, integreras bättre samt
inkluderas lättare i samhället.

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Inom försörjningsstöd har verksamheten ökat digitaliseringen i form av antalet personer
som ansöker genom E-ansökan och med bifogade handlingar. Det är cirka 85% utav
klienterna som ansöker digitalt via e-ansökan, vilket medför bättre och snabbare kontakt
mellan klienter och socialsekreterare.
Försörjningsstödsgruppens arbete har alltid fokus på att stötta klienterna mot
självförsörjning och ett självständigt liv. Till handläggarnas hjälp internt finns
Jobbcenter för de arbetsföra klienterna samt konsultläkare för de långvarigt sjukskrivna
klienterna. Handläggarna ser till att snabbt anvisa arbetsföra klienter utan aktivitet via
Arbetsförmedlingen till Jobbcenter. Det krävs ett aktivt arbete i ärenden för att alla
klienter alltid ska ha en uppdaterad arbetsplan. I slutet av år 2021 hade 95 % av
klienterna inom försörjningsgruppen en uppdaterad arbetsplan vilket är den den högsta
siffran hittills.
Kontroller
Vid samtliga ansökningar varje månad kontrollerar och säkerställer handläggaren att
villkor och aktuell arbetsplan följs upp med målet om egen självförsörjning.
Ansökan om ekonomiskt bistånd avslås om arbetsplanen inte följs och om villkoren inte
är uppfyllda. Om det finns kostnader i ansökan som inte kan styrkas med underlag så
avslås de specifika kostnaderna.
Nedanstående villkor och kontroller gäller:




Om personen är arbetslös: aktivitetsrapportering på Arbetsförmedlingen+ giltig
närvaro på Jobbcenter eller annan praktik/program via Arbetsförmedlingen.
Om personen ej är arbetsför: aktuell sjukskrivning.
Om personen är språksvag: giltig närvaro på SFI + inskrivning
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Arbetsförmedlingen.
Om personen tillhör etableringen: följa den individuella etableringsplanen.

Vid alla nyansökningar i mottagningen krävs detta vid ansökan (nya ärenden):













Kopia på pass/ID-handling.
Självdeklaration/slutskattsedel
Kontoutdrag för alla konton 3 månader bakåt
Kontoöversikt.
Hyreskontrakt och hyresavi. Underlag som styrker betald hyra. Underlag som
styrker de ansökta kostnaderna.
Om jobb funnits: Lönespecifikation 3 månader bakåt + anställningsavtal.
Om nyligen avslutat arbete: Intyg som visar på grund för avslut + intyg som
visar på ansökt A-kassa/Alfa-kassa.
Om ej arbetsför: Aktuell sjukskrivning.
Om SFI-studerande: Anmälan/närvaro SFI och intyg som visar vilken SFI-nivå.
Om tidigare försörjningsstöd från annan kommun: Föregående månads beslut.
Om uppehållsrätt: Underlag som visar på vilka grunder uppehållsrätt föreligger.
Vid behov: Beslut från Försäkringskassan.

Övrig kontroll vid nyansökan
Koll i SSBTEK för aktuella inkomstuppgifter från andra myndigheter som
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och CSN. Koll i Infotorg på
bilregistret, företagsregistret och folkbokföring. Vid behov görs hembesök (t.ex. vid
oklara hyreskontrakt eller boendeförhållanden, många skrivna på samma adress).
Skogslaget
Under 2021 har Skogslaget gjort ett stort och viktigt jobb genom att röja och gallra över
30 tätortsnära skogar, gång- och cykelbanor i Bro. Detta har bidragit till en tryggare och
vackrare utemiljö. Arbetet gynnar även den biologiska mångfalden, ädellövträden och
skapar blandskogar.
Utöver detta har Skogslaget:








Varit med att skapa en naturlekplats tillsammans med Ringblommans förskola
vid Tibbleviken
Skapat en ny grillplats vid Finnstaskogen
Varit med och utvecklat discogolfbanan i Bro till en 18 hålsbana
Skapat nya bänkar och grillplats vid Lillsjöbadet
Planterat växter vid ny våtmark vid Lejondal, Lillsjötopp en och vid
Rosenängarna
I samarbete med Skogslaget har kommunekologen Johan Möllegård fått
miljöstipendiet där Skogslaget bidragit till kommunens miljöarbete
Genom flera uppdrag har verksamheten kunnat skapa flera arbetsträningsplatser
med varierande, meningsfulla arbetsuppgifter. Dessutom har tre personer kunnat
anställas i Skogslaget.

Servicegruppen
Servicegruppen har under året haft en utökning av praktikplatser. Det finns alltid en
samordnande handlingsplan eller en genomförandeplan för varje deltagare, med målet
att komma ut i arbete med egen försörjning. Servicegruppen har under året haft 22
personer på praktik/arbetsträning, därav har 6 personer fått jobb under året på den öppna
arbetsmarknaden.
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Feriejobben
Ansvaret för feriejobben för ungdomar flyttas över till Socialkontoret till 2022.
Feriejobbsamordnare rekryterades under hösten 2021 och börjar sin tjänst under januari
2022. Samordnarens uppdrag är att samordna arbetet med feriejobben samt vara
kontakten med ungdomarna, handledarna och företagen under praktikperioderna. I
arbetet ingår även att skapa ett årshjul för arbetet med feriejobben. Arbetet med
planeringen inför 2022 års feriejobb påbörjades under hösten 2021 med möten för
styrgruppen då en handlingsplan skapades.
Daglig verksamhet och sysselsättning
Daglig verksamhet har under flera år vuxit i antalet deltagare och verksamheter. Det
ställer nya krav på utbud och innehåll vilket bland annat inneburit stort behov av
utveckling och förändring. Med en växande verksamhet och bredd, där individens
enskilda behov är i centrum, medföljer behov av stöd och utveckling för verksamheter,
deltagare och personal. Under 2021 tillsattes två stödpedagoger i syfte att bidra med
fördjupade pedagogiska kunskaper. Målet är att höja kvalitén och öka utbudet på
innehållet utifrån den enskildes behov och önskemål. Stödpedagogernas uppdrag,
förutom att ingå i det dagliga arbetet, är att stödja och handleda personal, planera och
anpassa verksamheten samt ta till vara och tillföra ny kunskap men även vara ett stöd
för den enskilda individen i syfte att ta till vara personliga förmågor och utvecklas.
Stödpedagogerna tillför nya arbetsmetoder och arbetssätt samt omvärldsbevakar och tar
del av senaste rönen inom funktionshinderområdet. Man kan kort sammanfatta deras
roll i att tillföra, förändra och skapa nya metoder och arbetssätt för att möta behovet av
deltagarens aktiviteter och arbetsuppgifter. Det bidrar till att vara en attraktiv
verksamhet nu och i framtiden.
Aktiviteter under året




Daglig verksamhet öppnade på halvtid efter årsskiftet och på heltid efter
sommaren utifrån pandemin.
En ny verksamhet, MASTEN, öppnades i före detta Allégårdens lokaler på
Lärarvägen 3 i Bro. Verksamheten är lokaliserad på plan 2 och innehåller bland
annat musik, ateljé, taktil- och sinnesstimulering.
Sysselsättningen flyttades över till LSS-enheten.

LSS grupp- och servicebostäder
Under året har verksamheten anpassat innehåll och personalbemanning i grupp- och
servicebostäderna på grund utav att daglig verksamhet har haft begränsad möjlighet att
hålla samtliga verksamheter öppna.






Omfattande arbete med att upprätta genomförandeplaner för alla personer inom
LSS - boenden. Genomförandeplanerna ersätter de detaljerade strukturmapparna
som tidigare använts parallellt. Schemasystem använts som komplement till
genomförandeplanerna och ger hyresgästerna stöd i vardagen med en ökad
trygghet och självständighet.
Arbete med att förbättra den nära och dagliga arbetsledningen och bemanningen
har påbörjats. En biträdande enhetschef ska anställas varav en har rekryterats
och påbörjat sin anställning. Rekrytering av de resterande två biträdande
enhetscheferna pågår samtidigt som en samordnare ska utses till varje boende.
Samordnaren ska ansvara för bemanningen sju dagar i veckan på rullande
schema.
Vissa investeringar har gjorts på de olika enheterna utifrån behov. I vissa fall för
att ersätta inventarier som gått sönder och i andra för att skapa en bättre
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arbetsmiljö för medarbetarna i personal- och jourutrymmena. Investeringar har
även gjorts för att öka möjligheterna för hyresgästerna att kunna aktivera sig
såsom karaokemaskin och möbler för att kunna skapa små ytor av avskildhet i
de gemensamma utrymmena.
Socialpsykiatri
Boendestödet flyttade under augusti till före detta Allégårdens lokaler på Lärarvägen 3 i
Bro. Sysselsättningen, Athena och träffpunkten med namnet Växhuset, flyttade med in i
samma lokaler vilket innebär att alla utav socialpsykiatrins verksamheter nu är samlade
under ett tak. Invigning av lokalerna hölls av Socialnämndens ordförande i oktober.
Brukarråden har återupptagits och en mycket uppskattad gemensam planeringsdag med
brukare och medarbetare har genomförts.
Träfflokalen Växhuset som varit stängd sedan pandemin började öppnades för
socialpsykiatrins målgrupp och är en viktig plats för social samvaro. Flera brukare har i
perioder under stängningen varit inlagda i slutenvården. De beskriver att träfflokalen är
en viktig punkt för att få mening i vardagen. Vilorum och relaxrum har varit viktiga för
gruppen, likväl biljardbord och det finns även möjlighet att värma medhavd mat.
Konferensutrustning har iordningställts så att de som besöker träfflokalen och
sysselsättningen ska kunna lyssna på föredrag och se på dokumentärer tillsammans.
Fokus har varit att skapa delaktighet i de beslut som fattas runt lokalerna.



Boendestödjarna och arbetshandledarna har nu en lokal de är stolta över att ha
som arbetsplats och deras arbetsmiljö har förbättrats avsevärt.
Egenkontroll av dokumentationen har genomförts. Syftet är ett kollegialt lärande
och målet är att särskilt granska brukarens delaktighet i sin genomförandeplan.

Familjestödsenheten
Enheten har under året tillsammans med öppenvården fått utbildning och handledning
med fokus på nätverksarbete, och en implementeringsplan kring det fortsatta arbetet
med "Signs of safety" har skapats. Tre coacher har utsetts och styrgruppen har tagit
fram en implementeringsplan.
Bryggan har upphört och ersatts med Föräldrastödet som kommer att vara en del av
Familjemottagningen. Föräldrastödet kommer att ansvara för icke biståndsbedömda
insatser, som råd och stöd till föräldrar och familjer som är i behov av kortare stödjande
insatser.
Ungdomsbehandling
Ungdomsarbete har varit i fokus med utbildningar för enhetens personal samt ändrade
arbetssätt för att kunna arbeta med att förhindra utanförskap och kriminalitet. Ny
ungdomsbehandlare har anställts och gruppen består från sommaren av tre medarbetare.
Skolteamet
Skolteamet har under året tagit fram arbetssätt och skapat samverkan med rektorerna i
kommunens skolor, i syfte att hjälpa barn och unga som har en problematisk
skolfrånvaro. Under året har Skolteamet samverkat med skolan och andra viktiga
aktörer som EHT, elevhälsoteam, BUP, Habiliteringen och socialtjänst. Under våren
2021 uppskattade rektorerna att det fanns runt 130 barn med omfattande problematisk
skolfrånvaro. Skolorna har satt olika gränser för när skolfrånvaron ses som omfattande
och som problematisk. Ansvaret för implementeringen ligger nu hos
utbildningskontorets chefer. Skolteamet har medverkat vid samtliga skolors EHT utifrån
aktuella ärenden och har nära samarbete med skolans resursteam samt
skolpsykologerna. Sedan start i februari har Skolteamet arbetat med totalt 34 barn.
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Samtliga barn som Skolteamet har jobbat med har närmat sig skolan utifrån dess
förutsättningar, tex med anpassat skolschema. Man har kartlagt de barn som är aktuella
för Skolteamet i den mån det går eftersom samarbete med vissa skolor har varit svårare
att få till.
Barnskyddsteamet
Under året har Barnskyddsteamet fortsatt sitt arbete med att ge krisstöd, samma dag
eller senast inom 48 timmar. Familjer som har blivit aktuella för utredning och där våld
förekommit, har fått stöd utifrån modellen Efter Barnförhör, där barn som blivit utsatt
för våld och deras föräldrar fått träffa teamet i mycket tidigt skede. Arbetssättet, som
från början startade med fem pilotärenden, är nu förankrat som rutin, där barn- och
ungdomsenheten kontaktar Barnskyddsteamet inför första barnsamtalet i våldsärenden. I
övriga ärenden har familjer fått stöd vid hemtagning av placerade barn, krisstöd vid
placering av barn, observation i hemmet vid oro för försummelse eller annat krisstöd på
grund utav konflikter, dödsfall, umgänge och misstänkt sexuellt övergrepp.
Ungdomsmottagning
1 maj 2021 övergick den medicinska delen med barnmorska/läkare till regionen.
Regelbundna veckomöten sker i samverkan med regionen där både barnmorska och
kurator deltar. Kuratorn har från mars till december träffat 61 olika ungdomar och haft
totalt 346 samtal. De aktiviteter ute i skolorna som var inplanerade under höstterminen
har fått flyttas fram på grund utav Covid-19.
Drop - in mottagningen kom igång under höstterminen. Kuratorn har samverkat med
skolsköterskor och kuratorer samt med familjebehandlare.
Missbruksbehandling
En gemensam rutin har upprättats för att öka och förbättra samverkan mellan myndighet
och öppenvård. Enheten har arbetat med att det ska finnas genomförandeplaner i
samtliga ärenden och samordnaren följer nu löpande upp att genomförandeplan finns i
samtliga uppdrag som är aktuella. Enheten har återfallsprevention utifrån KBT, kognitiv
beteendeterapi som arbetssätt och en satsning har gjorts för att samtliga behandlare ska
ha den kompetensen.
Hälso- och sjukvården inom LSS området





I samverkan med samtliga vårdcentraler i Upplands-Bro kommun har alla
boende på gruppbostäder enligt LSS som tackat ja, vaccinerats med 2 doser.
Under vecka 51 startade vaccinationen utav dos 3 för dem som tackat ja.
Arbetet med att delegera ny personal på ett LSS-boende där hälso-och
sjukvårdsenheten haft ansvaret för all läkemedelshantering fortskrider. Mer än
hälften av all läkemedelshantering på boendet sköts nu av delegerad personal.
Personalen inom hälso-och sjukvårdsenheten inom LSS har genomgått
utbildningen Tidiga tecken på demenssjukdom.
Apoteksgranskning genomförd och tre stycken LSS-boenden besöktes. Inget att
anmärka på.

1.4 Covid-19 effekter
Myndighet barn och unga
Enheten har fortsatt med det anpassade arbetssätt som Coronapandemin medfört med ett
begränsat antal medarbetare på plats och en hög andel digitala möten.
Sjukskrivningstalet har varit fortsatt högt, både som direkt följd av Covid-19, men
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också indirekta orsaker som ökad arbetsbelastning på medarbetarna och mindre
möjlighet till interaktion och samarbete kollegor emellan och den energi det tillför.
Under våren och sommaren har samtliga av de sjukskrivna medarbetarna ökat sin
arbetsgrad och flera bedöms nu som helt rehabiliterade.
Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri
Pandemin har påverkat enheten och dess arbete. Den förändring som genomfördes med
att övergå till i huvudsak digitala möten och att samarbeta på distans var en förändring
som gick fort att genomföra och var en process där "motståndet" mot förändring var
minimal. Enheten har fortsatt att utvecklas i detta arbetssätt och har också sedan
pandemins början löpande anpassat sitt arbete/förhållningssätt utifrån de
rekommendationer som råder/revideras. Året har också i perioder inneburit ökad
arbetsbelastning för de som arbetar på kontor vid frånvaro av medarbetare eller
medarbetare som behöver arbeta hemma på grund av symtom eller graviditet. En
svårighet utifrån att arbeta med en förändringsprocess har varit avsaknad av fysiska
möten både internt men framförallt med de klienter som är aktuella på enheten. Det
positiva är att enheten tagit steget till att använda digitala möten fullt ut och också
genom detta sparar tid som exempelvis restid till behandlingshem. Att prioritera sin tid
och använda digitala möten i större utsträckning i en framtid är en otroligt positiv
utveckling som enheten kommer ha fortsatt nytta av.
Arbete, försörjning, integration AFI
Covid-19 har medfört att enheten har behövt ställa om och bli mer digitala när det
kommer till möten både internt och externt. Dessa möten har i vissa fall blivit mer
effektiva när de skett via Teams eller Inera. Arbetet har även fått en skjuts framåt vad
gäller det digitala arbete i handläggningen då enheten infört digitala beslut och
dokument som klienterna kan ta del av på ”mina sidor” i Lifecare. Enheten har även
infört möjlighet till kommunikation med klienterna via ”mina meddelanden” i e-tjänsten
i Lifecare. Covid-19 har medfört ett ökat klientinflöde samtidigt som enheten har behövt
minska de fysiska mötena med klienter rejält och istället använt telefon och i vissa fall
Teams.
Dagligverksamhet och sysselsättning
Pandemin har påverkat daglig verksamhet och sysselsättning negativt för deltagarna.
Arbetsplatser har under perioder varit helt eller delvis stängda och för den enskilda
deltagaren fanns inget annat än att vara hemma med erbjudande om insatser i form av
promenader och social samvaro. I sammanhanget stod daglig verksamhet och
sysselsättning samtidigt inför en större omorganisering med flytt till nya lokaler vilket
var positivt då arbetsplatserna var stängda. Deltagaren behövde då inte vara med om den
fysiska flytten och på så vis fick komma till nya lokaler. Under januari 2021 erbjöds
samtliga deltagare på daglig verksamhet att starta upp igen på halvtid. Verksamheterna
har under året successivt åter öppnat och var under hösten öppna på heltid.
Socialpsykiatri, boendestöd och träfflokal
Träfflokalen har hållits stängd dels på grund av Covid-19 och dels på grund av att den
gamla lokalen var undermålig. Promenader och telefonkontakt med deltagarna har ersatt
samvaro i träfflokalen. Flexibilitet har behövts i verksamheten och i vissa fall har
uppdraget hos individen frångåtts. Brukare som blivit sjuka har i vissa fall behövt stöd
att handla och en del brukare som varit oroliga för smitta har velat ta promenad istället
för att träffas i bostaden. Ett fåtal brukare har periodvis velat ha telefonsamtal istället för
besök.
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De nya brukare som tillkommit har i flera fall inte biståndshandläggaren träffat under
utredningen på grund av Covid-19. Detta har skapat osäkerhet i hur precisa
bedömningarna är och vilken arbetsmiljö boendestödjarna kommer gå in i varför det
inledningsvis behövts dubbelbemanning i ärenden.
Familjestödsenheten
Under andra tertialen har enheten fortsatt med digitala möten i de insatser där
bedömning görs att fysiska möten inte är nödvändiga. Enheten har ett rullande schema
för att begränsa antal personer i lokalen. Användning av munskydd har skett både för
medarbetare och klienter till och från besöksrum där det är svårt att hålla avstånd.
Sjukskrivningsantalet har varit låg på enheten med få smittade av Covid19.
Missbruks - och ungdomsbehandling
Verksamheten har inte haft några digitala möten, endast fysiska. Ungdomsbehandlarna
har avstått skolbesök och valt att inte skjutsa ungdomar i tjänstebilarna vilket annars är
ett vanligt inslag i deras uppdrag under andra omständigheter.
Risk -och konsekvensanalys har kontinuerligt genomförts och reviderats i samtliga
verksamheter.
Hälso- och sjukvårdsenheten LSS
Det har varit en god samverkan mellan enheterna och HSE i arbetet med att handlägga
misstänkta och bekräftade fall utav Covid-19, vilket har bidragit till en minskad risk för
smittspridning i verksamheterna. Samverkan bidrog även till en snabb vaccination utav
de som tackat ja till vaccin inom målgruppen LSS. Under vecka 51 vaccinerades de
patienter som tackat ja till dos 3.
Under året har det genomförts några fall utav smittspårning inom LSS-enheterna. I
slutet av 2021 fick enheterna sina första bekräftade fall med smittade patienter. Hälsooch sjukvårdsenheten har ett gott samarbete med vårdcentralerna för att beställa
provtagning vid symtom hos patienter.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Individen ska ges förutsättningar för ökad delaktighet och tillit
i kontakten med socialtjänsten
Be skrivni ng

Delaktighet och inflytande tjänar flera syften. Enskilda ska involveras i arbetet för att
kunna påverka sin situat ion. Dessutom ger delaktigheten verksamheten värdefull
kunskap om målgruppers behov och erfarenheter. Om synpunkter tas tillvara på ett
systematiskt sätt ger informationen gott underlag för bättre kvalitet och service.
Delaktighet för enskilda jämnar också ut maktbalansen mellan de som beslutar eller
utför insatser, och de som får vården eller insatserna. Möjligheten till delaktighet är
kännetecken för demokrati där människor ska kunna påverka innehållet i de tjänster och
uppdrag som socialtjänsten har.
Att öka delaktighet är en process som ska löpa över tid och innebär inte att en isolerad
aktivitet eller enstaka händelse är tillr äck li g. Målet med delaktighet är att den ska öka
den enskildes motivation och intresse och ge större kontroll över sitt liv.
Nämndens verksamheter har olika metoder för att öka enskildas delaktighet och är
utformade efter olika målgrupper. Barn behöver andra verktyg än vuxna och personer
med olika funktionsnedsättni ngar uttrycker sina önskemål på olika sätt. Det går att vara
delaktig på flera sätt och socialtjänsten måste vara lyhörd för enskildas förutsätt ningar
och önskemål.
De olika manualer som verksamheter använder är kvalitetssäkrade av Socialstyrelsen
och möter lagkrav på delaktighet. Genom att säkerställa användandet av manualer kan
verksamheten mäta den enskildes grad av inflytande. Den struktur som det ger ökar
också tilliten hos den enskilde.
Enkäter ger verksamheten en samlad bild av enskildas uppfattningar och är ett gott
instrument för jämförelseanalyser över tid.

Komm enta r

De sedan länge utarbetade verktyg och metoder för att delaktiggör a barn och unga i
utredningsarbetet är väl etablerade. Den ambition som enheten har haft att under år 2021
även färdigstäl la material för placerade barn och unga har dock inte kunnat uppnås detta
år. Plan för att verkställa detta ligger för år 2022.
I syfte att öka kunskapen om socialtjänsten har ett samarbete med Råbyskolan
etablerats. Elever har fått undervisning/ infor mat ion under hösten och efter en
kommande uppföljni ng kan denna aktivitet komma att spridas till fler skolor.
Öppenvården för barn och unga är fortsatt i planeringsfasen för att erbjuda barn ett
liknande material som utredningsenheten har utarbetat, Min ut redning, som kommer att
heta Min insats. Materialet syftar till att öka barnets och familjens delaktighet, förståelse
och insyn i sitt ärende. Förhoppningen är att material ska kunna aktiveras under år 2022.
Enheten har även ägnat året åt att arbeta fram ett utvärderingsmaterial som ska erbjudas
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de familjer som har fått insatser. Syftet är att utvärdera insatsernas kvalitet, om de möter
de behov som finns samt i vilken grad man upplever att man har fått adekvat och
tillräck l ig hjälp. Materialet har som mål att kunna börja nyttjas under våren år 2022.
De digitala tjänsterna, i syfte att öka den enskildes delaktighet och för att göra
socialtjänsten mer tillgängli g, nyttjas i allt större utsträckning. Här är enheten
ekonomiskt bistånd den verksamhet som har nått längst. Under hösten har förberedelser
gjorts för att kunna sjösätta en digital tjänst för målgrupper inom LSS/socialpsyk iatr i i
syfte att kunna kommunicera med sin handläggare. Tjänsten behöver byggas vilket
kräver ett internt och kontorsövergr ipande arbete. Detta beräknas vara klart att gå i drift
under första delen av år 2022. Inom myndighet sutövni ngen sprids alltmer användningen
av digitala orosanmälningar vilket ger en effektivare och mer rättssäker handläggning.
Utöver hantering av digital ansökan ser enheten över digitala möjligheter för olika
arbetsmarknadsmoduler.
Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde har trots pandemins
konsekvenser i begränsade fysiska möten, kunnat upprätthålla planerade aktiviteter för
att nå delaktighetsmålet för brukare och klienter. Målet bedöms vid årets slut vara delvis
uppnått.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

25

10

A ndel aktuella
genomf örandeplaner i
ärenden

90%

100%

A nvändandet av
manualbaserad
utredningsmetod Signs
of Saf ety i barn och
ungdomsärenden

100%

100%

A ndelen hushåll som
använder E-tjänst f ör sin
ansökan

85%

80%

A ktuella arbetsplaner
enheten ek bistånd

87%

100%

A ndel ärenden där
vuxenenheten f år
kännedom om våld i
nära relation som
kontaktas inom 48
timmar

98%

100%

A ntal genomf örda SIP
inom barn och
ungdomsverksamheten
ska öka

A ndel av placerade barn
och unga som ef ter
avslutad insats har känt
sig delaktiga i planering.
A ntal genomf örda
brukarråd f ör
socialpsykiatrins
målgrupp
A ndel deltagare i Daglig
verksamhet som
upplever att de f år
påverka utbudet av
tillhandahållna
aktiviteter.
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Antal genomförda SIP inom barn och ungdomsverksamheten ska öka

Under år 2021 har barn- och ungdomsverksamheten genomfört 25 SIP, Samverkande
Individuell Plan. Målet om tio SIP är därmed uppnått. Resultatet visar dels på aktivt
samarbete med andra huvudmän och dels på ett ökat behov av samverkan vilket kan
vara ett resultat av ökad komplexitet i ärenden inom såväl utredningsenheten som
öppenvården.
Den förstärkning som är gjord med införandet av en SIP-ledare, ett kontorsgemensamt
projekt med utbildningskontoret, är också anledningen till ökningen. Kontorens internt
kommunicerade arbete med SIP har gjort arbetet känt och ökat kommunens interna
samarbete.
Andel aktuella genomförandeplaner i ärenden

Uppdaterade genomförandeplaner med innehåll som tydliggör aktiviteter,
måluppfyllelse samt planering används nu i stor utsträckning inom samtliga områden.
För utförare av insatser för barn och unga har planernas innehåll och struktur fått en ny
version för att bli tydligare och mer användarvänliga för såväl den enskilde som
utförare. För att tjäna sitt syfte ska dessa planer också upprättas inom bestämd tid vilket
mäts och efterlevs i hög grad. Mål om upprättande inom två veckor/en månad beroende
på enhet efterlevs och mäts. Den enhet som har haft ett prioriterad mål i såväl rutin för
mätning som upprättandet av planer är Härnevimottagningen som år 2021 hade
genomförandeplaner i samtliga ärenden.
Inom Daglig verksamhet är genomförandeplaner upprättade men har inte varit möjliga
att efterleva. Av 106 beslut kunde under hösten 27 stycken inte verkställas beroende på
att vissa verksamheter har varit stängda. Andra orsaker till utebliven aktivitet har bland
annat varit den enskildes sjukdom eller eget val.
Årets mål om att samtliga brukare/klienter ska ha en aktuell genomförandeplan bedöms
som väl uppfyllt. Fram till 2021 års slut bedöms 90 % ha en sådan vilket är en successiv
förbättring för året.
Användandet av manualbaserad utredningsmetod Signs of Safety i barn och
ungdomsärenden

Signs of Safety är en riskbedömningsmodell för att arbeta med utsatta barn med fokus
på trygghet och säkerhet. Genom att arbeta strukturerat med modellen ges
förutsättningar att förbättra samarbetet mellan socialtjänst och familj. Modellen används
i samtliga ärenden.
Andelen hushåll som använder E-tjänst för sin ansökan

Den enhet som har lyckats bäst med införandet och servicen med digital ansökan är
enheten ekonomiskt bistånd. Tolkningen av framstegen inom just denna enhet är att det
för en korrekt handläggning krävs verifikationer och bifogade handlingar som underlag
för bedömning. Digital hantering lämpar sig väl för detta moment och effektiviserar och
förenklar hanteringen för såväl den sökande som handläggande socialsekreterare.
Enheten bibehåller sin överträffade målsättning.
Aktuella arbetsplaner enheten ek bistånd

För att öka andelen individer som har upprättade och aktuella arbetsplaner har Arbete,
Försörjning- och Integrationsenheten arbetat med den interna digitala strukturen och
därmed effektiviserat arbetet samt utvecklat och tydliggjort rutiner kring
arbetsplanernas användande och beslutslängder. Detta arbete har genomförts i
Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

15(36)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 8. Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden

samverkansmöten med arbetsmarknadsenheten för de hushåll som varit aktuella där.
Arbetsplaner har följts upp kontinuerligt under året i ärendegenomgångar. Dock ses en
minskning mellan T1 och T2 beroende på viss personalbrist under sommaren då det
ekonomiska biståndet till klienterna prioriterades på bekostnad av uppdaterade
arbetsplaner. Under T3 ökade dessa dock på nytt.
Andel ärenden där vuxenenheten får kännedom om våld i nära relation som kontaktas
inom 48 timmar

Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Resultatet för året visar att kontakt har
etablerats inom 48 timmar i 52/53 ärende och i 33 /53 ärenden har kontakt tagits redan
samma dag.
Andel av placerade barn och unga som efter avslutad insats har känt sig delaktiga i
planering.

Ett delaktighetsmaterial, Min Placering, är under år 2021 påbörjat inom enheten barn
och unga i syfte att öka barn och ungas delaktighet både inför, under och efter avslutad
placering. Resultatet ska kunna användas som underlag för analys och underlag för
förbättringar, såväl i uppföljning på individnivå som på aggregerad nivå. Mätverktyget
bedöms kunna börja nyttjas under år 2022 vilket är en förskjutning av ursprunglig
tidsplan.
Antal genomförda brukarråd för socialpsykiatrins målgrupp

Brukarrådets betydelse har varit extra stor i samband med invigningen av nya lokaler.
Målgruppen har fått lämna synpunkter på innehåll i aktiviteter och nyttjande av
lokalerna. Rådet har vidare beslutat att skapa olika grupper för olika aktiviteter såsom
till exempel bakgrupp och dekorationsgrupp.
Ett ytterligare sätt att ge inflytande var att under hösten bjuda in brukare till
verksamhetens ordinarie planeringsdag. Nio (9) personer valde att delta.
Andel deltagare i Daglig verksamhet som upplever att de får påverka utbudet av
tillhandahållna aktiviteter.

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som för år 2021 inte är
genomförd.

2.2 Lustfyllt lärande
2.2.1 Nämndmål: Samordnade insatser ska bidra till en trygg utbildningsmiljö
för barn och unga.
Beskrivning

En fungerande skolgång för barn och unga utgör en trygghetsfaktor. Samverkan med
tydliga mål, god struktur och tät uppföljning mellan skola, socialtjänst och den unges
vårdnadshavare ökar förutsättningarna för den unges trygghet i skolan. Särskilt viktigt
är att uppmärksamma placerade barns skolgång och att dessa ges så goda förutsättningar
som möjligt.
Barn och ungas kännedom om hur socialtjänsten kan ge stöd ska vara lättillgänglig och
upplevas som naturlig och okomplicerad. När representanter för socialtjänsten blir
kända i kommunen ökar förutsättningarna för att etablera kontakt. Utåtriktat arbete i
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miljöer där barn och unga vistas har stor spridningseffekt. Socialkontorets
ungdomsstödjare möter unga genom regelbundna besök i kommunens skolor och
genom att vara synliga på fritidsgårdar kan värdefulla kontakter knytas.

Komm e nta r

Samverkan med skola och andra viktiga aktörer för att stärka stödet kring barn och unga
med problematisk skolfrånvaro eller risk för att hamna i problematisk skolfrånvaro har
genomför ts löpande under hela verksamhetsåret.
Myndighetsenheten för barn och unga har arbetat intensivt med att öka samverkan med
skolan. På ett övergripande plan har enheten arbetat fram en kommunöver gr ipande rutin
kring orosanmälni ngar, som ska gälla alla kommunala verksamheter. Denna har under
året färdigställt s och förankrats med samtliga rektorer och förskolechefer. Enheten har
också tagit fram en lärarhandledni ng, som i ett pilotprojekt med Råbyskolan, ska
användas för att undervisa elever om socialtjänstens arbete. Detta i syfte att öka kunskap
och förbättra attityder och syn på socialtjänsten.
För att öka samverkan och förutsättni ngar na att ge rätt stöd har enheten i nästint il l
samtliga ärenden efterfrågat samtycke att dela information med berörda verksamheter,
som skola och förskola.
Avseende placerade barn är målet för året att alla placerade barn och unga ska få
möjlighet att nå sin fulla potential i skolan vilket ska nås genom bland annat att:
Placeringsgr uppen arbetar med att placeringshandläggare ska ha en regelbunden
kontakt med skolan, samt att familjehem/ vårdgi vare ska ges större ansvar och
mer specifika uppdrag kring att stötta barnet/den unge i dess skolgång.
För placerade barn och unga har enheten arbetat med att göra mer specifika mål
kring läsning, skolgång och läxor samt att socialsekreterare har kontakt med
ansvarig pedagog kring skolsituat ionen, resultat och behov.
Familjehemsvården arbetar med att i högre utsträckning prata med familjehem
om vikten av skolgång, ge specifika uppdrag och följa upp dessa kring
barnets/den unges skolgång samt att utreda blivande familjehems syn på
skolgångens betydelse.
Enhetens utredningsgr upp har arbetat fram en rutin där kontakt tas med skolan
tidigt i utredningen och skolgång finns alltid med i analysen av barnets behov.
Enheten har också ökat andelen skol- samt SIP-möten.
Vuxenenheten har påbörjat ett arbete med målet att det ska finnas en rutin för att
säkerställa barns skolgång vid placering med förälder i skyddat boende utifrån våld i
nära relation. I det arbetet har enheten gjort uppdateringar i verksamhetssystem för att
säkerställa fokus på frågan. Enheten har numera rubriken Barnens situat ion och
skolgång i ärenden som rör våld i nära relation. Mätning visar att kontinuitet i skolgång
har behållit s vid samtliga placeringar, dock har distansunder visning skett i några fall.
Sociala Skolteamet har under året samverkat med skola och andra viktiga aktörer som
elevhälsoteam (EHT), Barn- och ungdomspsyk iatr i n, Habiliter ing och socialtjänst.
Närvarorutinen är antagen och används sedan terminsstar t i augusti i flertalet skolor,
dock inte i samtliga skolor vilket gjort att det har varit svårt att få en övergripande bild
av skolfrånvarons omfattning. Sociala Skolteamet har medverkat vid samtliga skolors
EHT utifrån aktuella ärenden och har nära samarbete med resursteamet samt
skolpsykologer na. Samtliga barn som Sociala Skolteamet har jobbat med har närmat sig
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skolan utifrån dess förutsättni ngar, tex med anpassat skolschema. Ett utvecklingsområde
är att skapa ännu bättre samverkan med alla skolor för att teamet ska kunna nyttjas i sin
fulla potential.
Nämndmålet bedöms i sin helhet vara uppnått.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Terminsvisa
samverkansmöten med
skolans kuratorer

2

2

A ndel placerade barn
vars skolgång f öljs upp.

100%

100%

A ndel barn i skyddade
boenden s om bibehåller
kontinuitet i skolgång

100%

85%

Ungdomsstödjarnas
arbete ska göras känt
genom besök på skolor.
A ntal besökta skolor per
månad.

8

8

Ande l ba rn i skydda de boe nde n som bibe hå ll e r konti nuite t i skolgå ng

Mätning är genomförd för barn som bor i skyddat boende med anledning av våld i nära
relation. I samtliga ärenden har skolgång kunnat bibehållas, undervisning har delvis
skett på distans.
Ungdom sstödja rna s a rbe te ska göra s kä nt ge nom be sök på skol or. Anta l be sökta skolor
pe r m å na d.

Ungdomsstödjar na har inte kunnat besöka skolorna i den utsträckning som det var
planerat med anledning av pågående pandemi. Generella besök har genomför ts i mindre
omfattning dock har besök genomförts utifrån behov i individuella ärenden. Indikatorn
bedöms uppnådd utifrån rådande omständigheter.

2.3 Hållbar hälsa och liv
2.3.1 Nämndmål: Kommunens medborgare ska ges stöd och verktyg som leder
till självförsörjning.
Be skrivni ng

Dem som uppbär försörjningsstöd har varierade försörjningshinder. Personer med
arbetslöshet som huvudsak ligt försörjningshi nder kan ha planering med såväl
Arbetsförmedli ngen som med kommunens arbetsmarknadsenhet. En aktuell och
uppdaterad planering säkerställer kontinuer li ga möten med den enskilde samt tydliggör
de stegförflyttni ngar som den enskilde gör mot vägen till ett självständigt liv.
Arbetsmarknadsenhetens organisator iska överflyt tning till Socialnämnden från år 2021
ökar förutsätt ningar na för en effektivare handläggning med tät uppföljning kopplat till
krav för rätt till bistånd. Arbetslinjen tydliggörs genom att arbetsmarknadsenheten och
enheten för försörjningsstöd bildar en gemensam enhet.

Komm e nta r

Det interna samarbetet tillsammans med insatser som möter olika behov har givit goda
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resultat för år 2021. Effekt iv handläggni ng och snabbt erbjudande om insats är åtgärder
som gör att den enskildes motivation, tillt ro och engagemang hålls aktuell och
angelägen. Ett professionellt matchningsarbete är ytterligare en komponent som har stor
betydelse.
Måluppfyl lelsen av indikatorer har sedan tertial två ökat för samtliga mätningar utom
för en vilket visar på att goda arbetssätt nu har etablerats.
Det specifika nämndmålet om adekvat och varierat stöd och verktyg för väg till egen
försörjning bedöms vid årets slut vara delvis uppnått, trots pandemins påverkan.
Indik atorer

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel som står till
arbetsmarknadens
f örf ogande som har
aktuell planering f ör
sysselsättning

Utfall 2020

90%

100%

A ndelen personer med
arbetsmarknadsinsatser
som går ut i egen
f örsörjning ska öka.

80%

20%

A ndel
f örsörjningsstödstagand
e arbetslösa utan
arbetshinder som
månadsvis f öljs upp i
f ysiska möten med
ansvarig
socialsekreterare.

81%

100%

A ndel
f örsörjningsstödstagand
e arbetslösa utan
arbetshinder som
erbjuds arbetsinriktad
aktivitet inom en månad
f rån nyansökan.

90%

100%

43

100

A ntalet besök
tillsammans med
klienter till den lokala
arbetsmarknaden ska
öka.

Ande l som stå r ti ll a rbe tsma rkna de ns förfoga nde som ha r a ktue ll pla ne ring för
sysse lsä t tning

Arbetsplanens aktualitet tjänar som underlag och verktyg för att mäta framsteg för den
enskildes väg mot sysselsättni ng. Under året har enheten nyttjat arbetsplaner i hög grad.
För att ytterligare öka andelen individer som har upprättade och aktuella arbetsplaner
har AFI arbetat med den interna digitala strukturen. Bland annat ska arbetsplaner kunna
kommuniceras digitalt med den enskilde. Detta arbete har genomför ts i nära samverkan
mellan ekonomiskt bistånd och Jobbcenter.
I slutet av året ses dock en mindre minskni ng av upprättade och aktuella arbetsplaner
vilket beror på pandemin som har försvårat fysiska besök.
Ande l e n pe rsone r me d a rbetsma rkna dsi nsa tse r som gå r ut i e ge n försörj ning ska öka .

Det breda utbud av insatser som verksamheten har, bland annat Åt er i arbete, MIAvidare, OSA-anst ällningar, nystart sj obb, extrat j änst er samt prakt ik- och j obbmatchning
har gjort att verksamheten för år 2021 når goda resultat. Utbud tillsammans med god
matchning, tät uppföljning och utvärdering av den stegförfl ytt ning som den enskilde gör
är några av de inslag i arbetet som har haft betydelse.
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Särskilt två grupper har identifierats som viktiga, dels unga vuxna och dels de som idag
är delvis eller helt sjukskrivna och utan ersättning från Försäkringskassan. För den
sistnämnda gruppen har enheten sedan drygt år ett etablerat samarbete med
konsultläkare som hjälp i planering och bedömning av arbetsförmåga. För att säkerställa
att fler nyttjar delar av det ordinarie socialförsäkringssystemet har fler uppmanats att bli
medlem i a-kassan.
Indikatorns utfall är baserat på antal nyinskrivna år 2021.
Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som månadsvis följs upp i
fysiska möten med ansvarig socialsekreterare.

Ekonomiskt bistånd och Jobbcenter har arbetat med att strukturera upp arbetet och den
interna samverkan kring fysiska besök då dessa ska öka och där rutinen ska vara besök
varje månad, med fördel tillsammans med arbetskonsulent. Enheten har fortsatt arbetet
vid ärendegenomgångar och i metodmöten för att kunna upptäcka ytterligare hjälpbehov
som idag kan försvåra en förändringsprocess. På grund av pandemin har fysiska besök
blivit ersatta med digitala möten samt telefonuppföljningar men trots detta har en
ökning i fysiska besök möjliggjorts.
Andel försörjningsstödstagande arbetslösa utan arbetshinder som erbjuds arbetsinriktad
aktivitet inom en månad från nyansökan.

Samtliga individer som står till arbetsmarknadens förfogande och som Arbete,
Försörjning- och Integrationsenheten har kontakt med ska ha en insats vid
Arbetsmarknadsenheten. Uppdrag skickas så snart behovet framkommit, senast inom en
månad från nyansökan. Regelbundna kontroller i ärenden har genomförts och i slutet av
året ses ytterligare en ökning av erbjuden aktivitet inom en månad.
Antalet besök tillsammans med klienter till den lokala arbetsmarknaden ska öka.

Arbetskonsulenter med ansvar för arbetsgivarkontakter har på grund av den fortsatta
pandemin till största delen utgjorts av digitala möten vilket försvårar och komplicerar
samarbetet.
Observera att utfallet, 43 stycken besök, är beräknat på gemensamma besök tillsammans
med klient. Antal arbetsgivarkontakter utan klient uppgår dock till 98 stycken.
2.3.2 Nämndmål: Kommunens verksamheter ska sträva mot att minska
utanförskap och verka för ökad integration.
Beskrivning

Delaktighet, inflytande och engagemang är delar av en god integrering i samhället.
Många av nämndens målgrupper befinner sig dock i ett socialt utanförskap.
För nyanlända har bostad, arbete och språkkunskaper stor betydelse för att minska
segregation och för att öka etableringen i samhället. Innehållet i etableringslagen ställer
krav på efterlevnad av avtal med Arbetsförmedlingen där ansvarsfördelning mellan
parterna tydliggörs. Ett fungerande samhällsorienterat program ska ge god kunskap om
viktiga områden och SFI-studier ska ge tillräckliga språkkunskaper.
Andra grupper som ska uppmärksammas är våldsutsatta, vars sociala situation påverkas
på flera sätt. Både avseende boende, ekonomi och framtida planering för att känna
trygghet. För att stävja utvecklingen av hedersproblematik krävs förebyggande arbete
med attityd- och värderingsarbete. Utåtriktad och generell kunskapsspridning i miljöer
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där barn och unga vistas kan bidra till ett gott samhälle.
Människor med missbruks- och beroendeproblemat ik är ytterligar e en grupp som ofta
har sämre levnadsvillkor där hemlöshet och kriminal itet är vanliga konsekvenser av ett
destruktivt liv.
Personer med olika funktionsnedsättni ngar kan hindras från att delta fullt ut i samhället.

Komm e nta r

För att minska utanförskap och öka integrationen är delaktighet och
infor mat ionsspridning viktiga delar. Nämndens verksamheter arbetar ständigt med
former och metoder för ökad delaktighet och påverkansmöj li gheter för den enskilde.
Arbete med delaktighet i genomförandeplaner och arbetsplaner är ett viktigt verktyg
som lagts fokus på. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har vidare
varit viktiga delar.
Pandemin har starkt påverkat möjlighet en att genomföra tänkta aktiviteter som skapar
sociala möten, sammanhang och gemenskap. Öppnande av den nya träfflokalen i
Allégårdens gamla lokaler på Lärarvägen är ett tydligt exempel på en åtgärd som har
gett ökad möjlighet för målgruppen inom socialpsyk iatr i att få större fokus och
möjligheter till delaktighet och inkluder i ng genom att få en egen arena. Aktiviteter har
anpassats efter rådande pandemi i den mån det har varit möjligt.
Insatsen personligt ombud har gjorts alltmer känd för kommunens invånare och
samverkan fungerar väl mellan kommunens verksamheter och personligt ombud. Flera
individer har hänvisats till personligt ombud för att få stöd i sina myndighetskontak ter.
Våldsutsatt het utgör ett stort och dolt socialt problem som bidrar till utanförskap.
Genom ökade kunskaper på området kan fler i behov av stöd och insatser
uppmärksammas. Nämndens verksamheter har arbetat mot målet att samtliga
medarbetare ska ha grundläggande kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck.
Utbildningsinsatserna har ökat, dock uppnås inte indikator n fullt ut inom samtliga
verksamheter. Inom flera verksamheter såsom Arbet e, f örsörj ning och integration,
Myndighet barn och unga och inom Myndighetsenheten vuxen, LSS och socialpsykiatri
har samtliga medarbetare grundläggande kunskaper, inom andra verksamheter,
exempelvis inom nämndens LSS-verksamheter har utbildning inte ännu genomför ts
men är planerad.
Andra viktiga aktiviteter som har genomförts i syfte att minska utanförskap och
integrat ion är arbetet som syftat till att stötta individer som bor i social bostad eller har
boende enligt bosättningslagen, till ett eget kontrakt. I slutet av året stängdes
Violinvägen ned och av 17 familjer som vid tidpunkten bodde där hittade 11 hushåll
eget boende varav flera i förhandskontrak t. Stödinsatser från integrat ionsstödjare har
utgjort en viktig del i det arbetet. Vuxenenheten har i samverkan med Upplands-Brohus
arbetat för att använda möjligheten till försökslägenheter som en fortsättning på insatsen
träningslägenhet.
Vidare har arbetet med kriminella som vill lämna kriminaliteten utvecklats genom att
utbildni ngsinsat ser har genomförts hos både missbruksbehandlare och ungdomsstödjare.
Den manualbaserade metoden Kriminalitet som livsst il används.
Nämndmålet bedöms i sin helhet vara delvis uppnått.
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

4

4

14

10

A ndel våldsutsatta som
ef ter kontakt med
f amiljef ridsutredare
upplever ökad trygghet

100%

100%

A ndel klienter som
svarar positivt på om
deras situation
f örbättrats sedan de f ick
kontakt med
socialtjänsten (IFO) ska
öka i jämf örelse med
f öregående år.

84%

100%

A ndel insatser f ör
missbruksbehandling på
Härnevimottagningen
som vid avslut uppnått
målet med insatsen helt
eller delvis.

60%

100%

A ndel medarbetare som
har grundkunskaper om
hedersrelaterat våld

50%

100%

A ntal planerade
samverkansträf far med
Personligt ombud och
berörda enheter inom
socialkontoret f ör att
möta socialpsykiatrins
målgrupp.
A ntal med bistånd i f orm
av bostad som ef ter
insats f rån boendelots
når målet om eget
självständigt boende.

Anta l pla ne ra de sa mve rka nsträ ffa r me d Pe rsonli gt ombud och be rörda e nhe te r i nom
soci a lkontore t för a tt möta socia l psyki a trins må l grupp.

Samverkansträffar är genomförda enligt målet och utöver detta har ytterligare
samverkan skett utifrån individärenden då behov har förekommit.
Anta l me d bistå nd i form a v bosta d som e fte r insa ts frå n b oe nde lots nå r m å l e t om e ge t
sj ä lvstä ndi gt boe nde .

Totalt antal avslutade boendeinsatser är för år 2021 20 stycken.
Av dessa anges avslutsorsak :
Eget boende: 11
Flyttat från kommunen: 3
Avliden:1
Övrigt: 5
Ande l vå l dsutsa tta som e fte r konta kt m e d fa mil je fridsutre da re upple ve r öka d trygghe t

Enheten har arbetat fram en enkät för uppföljni ng av ärenden som varit aktuella
avseende våld i nära relation och där insats är beviljad. Tidigare planering att följa upp
individer som har haft insats i form av placering på skyddat boende har nu ändrats till
att följa upp samtliga som har haft insats. I samband med att insats/kontak t kommer att
avslutas eller har avslutats följer enheten upp med den enskildes upplevelse av
tillgängli ghet, information, samarbete, kunskap och om de upplever en ökad trygghet
efter kontakten med socialkontoret samt om det är något de har saknat eller önskat mer
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av i kontakten med socialkontoret. Då det under denna period var en insats som
avslutats och därmed en enkät som är genomförd är det för tidigt att dra slutsatser. Den
person som intervjuades efter att insatsen avslutades uppgav att den upplevde ökad
trygghet. Utvärderingen kommer fortgå under år 2022.
Andel klienter som svarar positivt på om deras situation förbättrats sedan de fick kontakt
med socialtjänsten (IFO) ska öka i jämförelse med föregående år.

Ekonomiskt bistånd har kontinuerligt under året arbetat med bemötande och service
samt ökat antalet besök. Fokus har lagts på att öka tydligheten med arbets- och
genomförandeplaner för att öka delaktigheten och därmed andelen klienter som svarar
positivt på om deras situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten.
Brukarundersökning i form av enkäter genomfördes under hösten år 2021. Resultatet
visade på en ökning av nöjdhet trots lägre svarsfrekvens än tidigare år.
Inom övriga enheter är mätningen inte genomförd.
Andel insatser för missbruksbehandling på Härnevimottagningen som vid avslut uppnått
målet med insatsen helt eller delvis.

Mätning visar att totalt antal avslutade ärenden under år 2021 är 64 stycken, av dessa
avser 33 stycken spelmissbruk. 12 stycken övergick till annan insats och i dessa ärenden
saknas bedömning av om målet har uppfyllts eller ej. Dessa räknas bort från mätningen.
I 31 av ärendena uppfylls målet helt eller delvis vilket ger utfall 31/52 = 60%.
Måluppfyllelsen fördelar sig lika inom behandlingsinsatser och stöd för spelmissbruk
och andra typer av missbruk.
Målet om 100% måluppfyllelse är ett strävansmål och bedöms inte vara möjligt att
uppnå utifrån insatsens karaktär.
Andel medarbetare som har grundkunskaper om hedersrelaterat våld

Inom myndighetsenheterna och inom Arbete, försörjning och integration har samtliga
medarbetare genomfört utbildningen. Inom övriga enheter har utbildningen varit
planerad under året men inte genomförts.
2.3.3 Nämndmål: Genom samverkan med andra aktörer skapas trygga
uppväxtförhållanden för barn och unga samt en trygg livsmiljö för alla i
kommunen
Beskrivning

Trygga och goda uppväxtvillkor har stor betydelse för barn och ungas hälsa och för
folkhälsan på lång sikt. En god uppväxtmiljö är ett gott skydd mot en ogynnsam
utveckling. För barn och unga har relationer till föräldrar, andra vuxna och kamrater stor
betydelse för en positiv utveckling. Kommunens verksamheter har ett gemensamt
ansvar för tryggheten i kommunen.
Alla i kommunen har inte lika goda förutsättningar för ett självständigt och tryggt liv.
Det finns skillnader i socioekonomiska villkor mellan olika grupper. För att ge alla
kommuninvånare så goda förutsättningar som möjligt har socialnämnden ett särskilt
ansvar. Utöver det individuella stöd som socialtjänstens myndighetsutövande delar ger
ska nämnden genom sin förebyggande och uppsökande verksamhet göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Uppmärksamma platser och områden

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

23(36)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 8. Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden

som kan utgöra risker för brott, droger eller annan ogynnsam utveckling för barn och
unga. Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga som tillhör riskgrupper kan
förhindra en negativ utveckling.
Det brottsförebyggande arbetet har stor betydelse för att förhindra att unga involveras i
kriminalitet och för att kommunen ska upplevas att vara en trygg plats att vistas på.
Brottförebyggande arbete kräver kraftfullt samarbete både internt och externt.
Ungdomsstödjar na har utåtriktade och uppsökande arbete på skolor, fritidsgårdar och på
platser där unga vistas. Nya modeller och metoder för samverkan behöver
implementeras.
Socialtjänsten ska genom sina åtgärder bidra till att Upplands-Bros utsatta och
segregerade områden tas bort från Polismyndi ghetens lista över särskilt utsatta områden.
Socialnämnden ska utöver sitt utåtriktade arbete verka för att brottsutsatta får stöd och
hjälp. Nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin
situation. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort
underrapporterat samhällsproblem som ger svåra återverkningar i alla samhällssk ikt.
Socialtjänsten har en stor utmaning i att identifiera våldsutsatt het och att nå målgr uppen.
Även för detta uppdrag är kommunövergr ipande samarbete en viktig komponent där
infor mat ionskampanjer till kommuni nvånare i gemensam form från bostadsföretag,
polis och skola kan få genomslagsk raft. Socialtjänsten ska ha ett nära samarbete med
kommunens preventionssamordnare. Socialnämnden ska utreda införandet av
Gårdstensmodellen eller liknande modell i kommunen i samverkan med
bostadsföretagen.
I de fall där polisen initierar ett orossamtal tillsammans med socialtjänsten så sker detta
samtal gemensamt.

Komm e nta r

Inom barn- och ungdomsenheten har aktiviteter för att involvera barnet och den unges
nätverk ökat. Redan vid den första kontakten görs en inventering av betydelseful la
personer som kan utgöra en resurs. Metoder för aktivt nätverksarbete utarbetas där även
kommunens öppenvård spelar en stor roll.
Barnskyddsteamet (BST) erbjuder krisstöd samma dag eller senast inom 48 timmar från
att uppdrag har tagits emot. Barn- och ungdomsenheten kontaktar BST inför första
barnsamtalet i våldsärenden. Teamet har även utvecklat sitt arbete med stöd för
hemtagni ng av placerade barn, krisstöd inför placering av barn, observationer i hemmet
vid oro och annat stöd vid psykosociala problem. För att ytterliga stärka det tidiga
arbetet har BST under året utökats med en tredje familjebehandlare.
I samarbete med BVC och Öppna förskolan genomförs grupper för föräldrar till barn 0
- 6 år vars syfte är att förebygga en ogynnsam utveckling.
För att uppmärksamma barnperspektivet även inom enheter där utredning i huvudsak
syftar till att erbjuda insatser för den enskilde, har mallen för utredning förfinat s. En
arbetsgrupp finns för att säkerställa att barns situat ion blir belyst. I uppdragsmall till
Härnevimottagningen ska det tydligt framgå om barns situation behöver beaktas.
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Specifika verksamhetsmål har upprättats för att nå nämndmålet. Verksamhetsmålen
syftar bland annat till att bryta negativ utveckling, stärka de egna resurserna och ge stöd
för att möjliggöra förändring för barn och unga.
Flera aktiviteter är påbörjade såsom att, i alla barn- och ungdomsärenden, arbeta för att i
så hög grad som möjligt aktivt involvera barnets/ungdomens nätverk. För barn och unga
som är placerade arbetar placeringsgr uppen för att öka samarbetet med barnets
ursprungli ga nätverk, både under och inför avslut av en placering.
Översyn har gjorts för att hitta en bedömningsmetod för att identifiera riskbeteenden
hos unga. Under våren har ungdomsteamet inom myndighet barn och unga undersökt
alternativ för bedömningsmetod och valt metoden SAVRY, Structured Assessment of
Violence Risk in Youth. Detta är ett strukturerat beslutsstöd för bedömning av risk-och
skyddsfaktorer bland ungdomar med känt antisocialt utagerande beteende. Under hösten
kommer utbildning att genomför as, och därefter påbörjas implementering. Analysarbete
har genomförts där 9 - 13 åringar har identifierats vara en särskilt prioriterad grupp att
arbeta tidigt och aktivt med för att förebygga eskalerande problematik. Utvecklade
arbetssätt har tagits fram där nätverk, samverkan, skolgång och fritid är centrala
komponenter. Tidiga och förebyggande insatser är av stor vikt för att förebygga en
ogynnsam utveckling.
Samverkansmöten med verksamhetschefer inom förskola, skola, fritidsgårdar,
förebyggande arbete, familjerät t och representanter för socialtjänsten i Järfälla kommun
har genomförts. Syftet har varit att prata om gemensamma frågor och hur samverkan
kan ske i högre utsträckning. För att öka samverkan med Polisen har utbildning
genomför ts i sekretessbrytande bestämmelser.
Vuxenenheten i samverkan med socialpsyk iat rin har påbörjat arbete med införandet av
en ny insats, bolots, som ska ge individer stöd kopplat till boendesituat ionen.
Utvecklingsi nsatser har genomfört s för att ärenden ska fördelas och hanteras snabbare.
Även delaktighetsper spekt i vet har lyfts, bland annat genom reviderat arbetssätt kopplat
till arbetsplaner.
Samverkan med Upplands-Brohus är påbörjad utifrån Gårdstensmodellen.
Satsningen Omdaning Bro, som tar ett helhetsgrepp om samhällsut veck l ingen, har
under året skapat projektteam med sammanlagt åtta (8) team. I två av teamen, näringsli v
och arbetsmarknad samt skola, deltar två medarbetare från socialkontoret. Satsningen
ska leda till ett tryggt och integrerat Bro med utveckling av bostäder, arbets- och
näringsl iv samt skola. Projektet väntas pågå fram till år 2030.
Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ntal orossamtal som
genomf örs tillsammans
med polisen ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

6

15

A ntal ärenden där
placeringen har
avslutats ef ter insats
f rån barnstödsteamet.

1

10

Anta l orossa mta l som ge nomförs ti ll sa m ma ns me d pol ise n ska öka i j ä mföre l se me d
före gå e nde å r.

Det samarbete som barn- och ungdomsenheten har etablerat med Polisen innebär att
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fokus ska vara förstagångsförbr ytare under 15 år. I realiteten har det visat sig vara svårt
att få prioriterade resurser till den typen av samtal då det det oftast rör sig om ringa
brott. Barn- och ungdomsenheten har under året utvecklat samverkan med Polisen på
andra sätt, bland annat genom att en socialsekreterare delvis arbetar från polisstationen i
Jakobsberg. Under året har sex (6) orossamtal genomför ts inom 48 timmar. I ytterligare
fem (5) ärenden föreslogs orossamtal men de var inte möjliga att genomföra på grund av
endera att polisen saknat resurser, att familjen inte gått att nå eller kommit till mötet och
att förundersökni ngssek retess hindrat orossamtal.
Anta l ä rende n dä r pla ce ringe n ha r a vsluta ts e fte r insa ts frå n ba rnstödste a m e t.

Barnskyddsteamets prioriterade arbete handlar om snabba insatser i syftet att stävja en
negativ utveckling. Stöd erbjuds samma dag eller senast inom 48 timmar. Stöd i
samband med avslut av extern placering för barn och unga kan erbjudas för att öka
förutsättni ngar na för en lyckad fortsättning för familjen liksom stöd inför placering.
BST har dock som huvuduppdrag att arbeta med tidiga insatser varför indikatorn inte
mäts specifikt.

2.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.4.1 Nämndmål: Förutsättningar skapas för olika driftsformer och ökad
valfrihet
Be skrivni ng

Valfrihet ökar den enskildes makt och delaktighet och därmed också engagemang och
intresse. Valfrihetsbegreppet är särskilt angeläget inom socialtjänstens
verksamhetsområden då många målgrupper med olika psykosociala problem befinner
sig i ett uppenbart underläge och är beroende av de bedömningar och beslut som fattas i
de myndighetsutövande verksamheter na. Socialtjänsten har ett särskilt uppdrag att
minimera känsla av maktlöshet som myndighetsbesl ut kan uppfattas som. Det är gott att
delaktighet och tillgängl ighet diskuteras alltmer inom olika verksamhetsområden och att
den enskildes uppfattning tas tillvara. På så sätt kan stöd och insatser formas bättre efter
de önskemål och synpunkter som finns från den enskilde.
Metoder och verktyg för att stärka den enskildes röst ska fortsätta att utvecklas.
Socialnämnden ska även verka för att andra utförare än kommunen ska få möjlighet att
erbjuda insatser inom funktionsnedsät t ningsområdet samt inom arbetsmarknadsområdet.

Komm e nta r

Flera av indikatorerna för detta mål mäts genom den årliga brukarundersök ningen som
var planerad att genomföras under tertial tre år 2021. LSS-verksamheter na och
socialpsyk iatr in deltog inte i undersökningen år 2021 av olika anledningar.
Verksamheter na har dock arbetat aktivt för att säkerställa den enskildes rätt till
självbestämmande och möjlighet att påverka saker som är viktiga för denne. Exempel
på genomförda aktiviteter är:
Utveckling av användandet av AKK (alternat iv och kompletterande
kommunikation) och tydliggörande pedagogik i syfte att öka möjlighet erna till
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optimal kommunikat ion mellan medarbetare och den enskilde. Användande av
kommunikationssät t utifrån den enskildes behov är en förutsättni ng för att skapa
delaktighet och optimal möjlighet för den enskilde att göra sig förstådd och
därmed kunna påverka.
Fortsatt utveckling av arbetet med metoden IBIC - Individens behov i centrum,
vilket sker i samverkan mellan myndighetsenheten och utförare inom nämndens
ansvarsområde.
Aktivt arbete sker för att säkerställa brukarens delaktighet vid upprättandet av
genomförandeplan, dels så att planen är utformad utifrån individens behov dels
att individens egna önskemål tillvaratas. Regelbunden granskning sker även av
genomförandeplaner för att säkerställa att den enskilde har varit delaktig i
upprättandet av sin genomförandeplan.
Utbildningsinsatser inom etik och bemötande samt anhörigstöd.
Fortsatt arbetet pågår kring att se över vilka insatser som skulle kunna upphandlas inom
nämndens ansvarsområde. Tre (3) ansökningar om deltagande inom LOV ledsagar- och
avlösarservice enligt LSS har inkommit men ingen av ansökningar na levde upp till
samtliga krav på tjänsten. Under året har beslut i nämnd fattats angående upphandling
av arbetsmarknadsinsatser.
Flera av indikatorerna för att mäta måluppfyl lelse sker genom svar i
brukarundersökni ngen. Under år 2021 deltog inte LSS-verksamheter na och
socialpsyk iatr in i undersökningen varför utfall på flera indikatorer inte kan anges. Flera
aktiviteter är dock genomförda eller pågående.
Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel brukare som
upplever att de f år
bestämma om saker
som är viktiga f ör dem
hemma i deras
gruppbostad ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

95%

A ndel brukare som
upplever att de f år
bestämma om saker
som är viktiga f ör dem
hemma i sin
servicebostad ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

95%

A ntal utf örare inom
f unktionshinderområdet
ökar jämf ört med
f öregående år

2

A ndel brukare som
upplever att de f år vara
med och bestämma om
saker som är viktiga f ör
dem på sin dagliga
verksamhet ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel brukare som
upplever att deras
boendestödjare låter
dem bestämma över
saker som är viktiga f ör
dem ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

95%

Ande l bruka re som uppl e ve r a tt de få r be stä m ma om sa ke r som ä r vikti ga för de m
he m ma i de ra s gruppbosta d ska öka i j ä mföre l se me d före gå e nde å r.

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni ngen som år 2021 inte
genomfördes.
Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbundna så kallade husmöten där
hyresgäster na får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrån sina intressen.
Genomförandeplanen ligger till grund för att stödet utformas utifrån individens
önskemål och behov.
Ande l bruka re som uppl e ve r a tt de få r be stä m ma om sa ke r som ä r vi ktiga för de m
he m ma i si n se rvice bosta d ska öka i jä m före lse m e d före gå e nde å r.

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni ngen som år 2021 inte
genomfördes.
Inom grupp- och servicebostäder anordnas regelbundna så kallade husmöten där
hyresgäster na får möjlighet att framföra önskemål, komma med synpunkter och ha
dialog kring vad som är viktigt för dem i sin bostad och utifrån sina intressen.
Genomförandeplanen ligger till grund för att stödet utformas utifrån individens
önskemål och behov.
Anta l utföra re inom funktionshinde rområ de t öka r jä mfört me d före gå e nde å r

Inom nämndens ansvarsområden finns i dagsläget en privat utförare inom insatsen LOV
ledsagar- och avlösarservice. Kommunal personlig assistans drivs sedan oktober år 2020
på entreprenad.
Tre ansökningar om deltagande i LOV ledsagar- och avlösarservice har inkommit under
året vilka samtliga har avslagit s då alla krav inte uppfylldes av utförarna som ansökt om
deltagande.
Ande l bruka re som uppl e ve r a tt de få r va ra me d och b e stä mm a om sa ke r som ä r vi kti ga
för de m på sin da gli ga ve rksa mhe t ska öka i jä mföre lse m e d före gå e nde å r.

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökni ngen som år 2021 inte
genomfördes.
Det finns alltid möjligheter för deltagaren inom daglig verksamhet att välja på olika
aktiviteter utifrån sin dagsform. Skulle behov finnas av att snabbt byta miljö för någon
enskild deltagare finns även tillgång till fordon. Kompetensutveck l ing kring till exempel
bemötande, alternat iv och kompletterande kommunikation (AKK) genomförs
fortlöpande i personalgr uppen.
Coronapandemin har delvis begränsat möjligheter na till val av aktiviteter då efterlevnad
till gällande restriktioner resulterat i att vissa verksamheter periodvis har behövt stänga
samt att deltagarantal i olika verksamheter/ ytor har behövt begränsas.
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Andel brukare som upplever att deras boendestödjare låter dem bestämma över saker
som är viktiga för dem ska öka i jämförelse med föregående år.

Denna indikator mäts genom den årliga brukarundersökningen som för år 2021 inte
genomfördes.
Det individuella stödet planeras tillsammans med den enskilde vid upprättande av
genomförandeplanen som därefter följs upp regelbundet och utifrån behov.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning

Socialnäm nden
(tkr)

Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Vuxen

27 324

3 639

32 025

4 148

-4 701

509

-4 192

-2 422

Barn/Unga/Familj

48 762

1 887

51 005

4 029

-2 243

2 142

-101

-3 799

Funktionsnedsätt
ning

148 790

8 656

150 468

10 500

-1 678

1 844

166

-52

Socialpsykiatri

16 844

1 000

20 354

1 414

-3 510

414

-3 096

-636

Integration

35 903

36 978

28 490

28 808

7 413

-8 170

-757

-7 755

Arbete och
försörjning

34 524

21 190

38 138

20 709

-3 614

-481

-4 095

-3 017

Övergripande

22 044

20

16 470

2 264

5 574

2 244

7 818

2 310

334 191

73 370

336 950

71 872

-2 759

-1 498

-4 257

-15 371

Sum m a

Arbete och försörjning (tidigare arbetsmarknadsenheten) övergick från Gymnasie-och arbetslivsnämnden till Socialnämnden 2021.

Varav kapitalkostnader
Socialnäm nden

Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Vuxen

61

6

90

10

-29

-4

-33

Barn/Unga/Famil
j

35

3

56

3

-21

0

-21

Funktionsnedsät
tning

459

90

438

56

21

34

55

27

3

45

5

-18

-2

-20

Integration

0

0

4

0

-4

0

-4

Arbete och
försörjning

14

2

7

1

7

1

8

606

53

2

0

604

53

657

1 202

157

642

75

560

82

642

(tkr)

Socialpsykiatri

Övergripande
Sum m a

Ekonomiskt bistånd
Ekonom iskt
Bistånd
(tkr)

Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ekonomiskt
bistånd

30 500

500

28 411

543

2 089

43

2 132

-12 337

Sum m a

30 500

500

28 411

543

2 089

43

2 132

-12 337

3.2 Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 4,3 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent.
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Kostnader för Covid-19 uppgår till 5,4 mnkr under 2021. Underskottet beror i huvudsak
på kostnader för externa placeringar inom verksamhetsområden vuxna, barn och
ungdom samt socialpsykiatrin.
Ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat med 2,1 mnkr motsvarande 7,1 procent.
En genomlysning har utförts under året vilket genererade både lägre kostnader samt
ökade intäkter jämfört med budget.
Vuxen
Resultatet visar ett underskott med 4,2 mnkr där avvikelsen i huvudsak består av
externa placeringskostnader inom missbruk och kriminalitet, höga kostnader för sociala
lägenheter samt höga personalkostnader.
Åtgärdsplan:
Kontinuerlig översyn sker av priser och val av placeringar.
Barn, unga och familj
Resultatet visar ett underskott med 0,1 mnkr. Placeringskostnader uppgår till ett
underskott med 2,6 mnkr och återfinns inom institutionsvård, stödboende samt
kontaktverksamhet. Under året har ett systematiskt uppföljningsarbete pågått av
institutionsplaceringar samt avslut av konsulentstödda familjehem samt övertag till egna
familjehem.
Stödenheten visar ett överskott med 1,8 mnkr främst beroende på vakanta tjänster.
Åtgärdsplan:
Hemtagning av placeringar inom konsultstödda familjehem till egen regis familjehem
samt avslut av konsulentstödda familjehem, översyn av avtal.
Funktionsnedsättning
Totalt visar verksamhetsområdet ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Boende barn och
vuxna visar ett underskott med 2,8 mnkr beroende fördröjning av omstrukturering inom
egen regi samt ökade personalkostnader inom egen regi. Myndighetsutövning visar ett
underskott med 0,3 mnkr på grund av konsultkostnader. Daglig verksamhet och
sysselsättning visar ett överskott med 0,9 mnkr främst beroende av fördröjd start av
verksamhet inom egen regi. Personlig assistans visar ett överskott med 1,5 mnkr främst
beroende på retroaktiva ersättningar, hälso- och sjukvård visar ett överskott med 0,4
mnkr beroende på minskat behov av tekniska hjälpmedel samt minskade interna
kostnader och övriga verksamheter visar ett överskott med 0,5 mnkr på grund av
volymminskning.
Åtgärdsplan:
Hemtagning av placeringar inom daglig verksamhet, personaloptimering inom daglig
verksamhet och boende vuxna samt samverkan inom Hälso- och sjukvårdsenheten med
delegering.
Socialpsykiatrin
Resultatet för 2021 visar ett underskott med 3,1 mnkr beroende på externa placeringar.
Integration
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,8 mnkr beroende på ökade
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försörjningsstöd- och mottagningskostnader med 0,4 mnkr. Ensamkommande barn visar
ett underskott med 0,4 mnkr beroende på placeringskostnader. 64 procent av
kommunens ensamkommande barn och unga bor i familjehem i egen regi, vilket är den
mest kostnadseffektiva placeringsformen.
Arbete och försörjning
Resultatet för 2021 visar ett underskott med 4,1 mnkr beroende på höga
personalkostnader för perioden. Åtgärder har genomförts under 2021 inom
arbetsmarknadsanställningar, genomlysning av transportverksamheten samt inom
personalen för att effektivt ta tillvara på kompetenser.
Övergripande
Resultatet visar ett överskott med 7,8 mnkr beroende på ersättning för kostnader för
Covid-19, tillhörande 2020 med 2,6 mnkr samt avsatta medel för volymförändringar.

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Covid-19
Under år 2021 har kostnaderna kopplade till covid -19 uppgått till 5,4 mnkr. De extra
kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19 avser främst
personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Kostnaderna ligger främst inom
verksamhetsområden Funktionsnedsättning och Barn/Unga/Familj. Anställda som under
perioden tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på
anställande enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för
ökade sjukskrivningar.
Samtlig ersättning från 2020 är nu återbetalt till kommunerna och har totalt uppgått till
2,6 mnkr.
Besked om ersättning till kommuner gällande kostnader för 2021 har ännu inte
förmedlats.
Ersättning gällande höga sjukskrivningskostnader för kommunerna beroende på covid19 har betalats ut från Försäkringskassan från januari till och med juli 2021 och uppgår
till 1,1 mnkr för Socialnämnden. Beloppet har fördelats ut till berörda verksamheter.

3.3 Sociala investeringsfonden
Anvisning
Här ska bara budget och utfall tas upp som rör medel från sociala investeringsfonden.
Eftersom dessa medel inte ingår i nämndens ram ska det endast redovisas här och inte
ingå i drifttabellen ovan.
I kolumnen "Budget hela projektet" räknas samtliga års totala budget för projektet in
I kolumnen "Prognos för projektet" avses prognos för HELA projektet.

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2021

32(36)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 8. Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden

Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Netto

SIG -Sociala insatsgruppen

2018

2022

2 570

2 074

89

2 074

496

Barnskyddsteamet

2020

2023

6 100

3 683

2 038

6 100

0

8 670

5 757

8 174

496

Projekt
(tkr)

Sum m a

Redov
isat
tom
2021

Redov
isat
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

SIG Sociala insatsgruppen avslutades mars 2021

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Sociala insatsgruppen, SIG
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade
och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där
verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt
andra berörda huvudmän. Projektet SIG avslutades mars 2021 och arbetet för att
implementera insatsen i den ordinarie verksamheten inom såväl myndighet som
öppenvård har påbörjats. Erfarenheter från projektet och nya resurser har i form av fler
behandlare med kompetens för att stödja och behandla unga och vuxna för att lämna sitt
kriminella nätverk kommer möjliggöra ett framåtsyftande arbete och starka team.
Barnskyddsteam
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet startade
under början av år 2020 med inrättande av tre tjänster i ett Barnskyddsteam.
Barnskyddsteamet erbjuder barn, unga och familjer förebyggande samtal, snabba korta
insatser i form av samtalsstöd samt krisstöd med målet om att kunna erbjuda insatser
utan beslut samt begränsa behovet av externa placeringar.
Under året har Barnskyddsteamet fortsatt sitt arbete med att ge krisstöd, samma dag
eller senast inom 48 timmar. Familjer som har blivit aktuella för utredning och där våld
förekommit, har fått stöd utifrån modellen "Efter Barnförhör", där barn som blivit utsatt
för våld och deras föräldrar fått träffa familjen i mycket tidigt skede. Arbetssättet, som
från början startade med fem pilotärenden, är nu förankrat som rutin, där Barn- och
ungdomsenheten kontaktar Barnskyddsteamet inför första barnsamtalet i våldsärenden. I
övriga ärenden har familjer fått stöd vid hemtagning av placerade barn, krisstöd vid
placering av barn, observation i hemmet vid oro för försummelse eller annat krisstöd på
grund av konflikter, dödsfall, umgänge och misstänkt sexuellt övergrepp.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt
(tkr)

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto
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Projekt
Vuxen
Barn/Unga/Familj

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

30

0

0

30

30

30

0

34

30

-4

Funktionsnedsättning

250

0

309

250

-59

Socialpsykiatrin

300

0

484

300

-184

Övergripande- Lås och
larm

350

0

86

350

264

Övergripande servicehuslägenheter

500

0

0

500

500

1 460

0

913

1 460

547

Sum m a

Om budget
eras till
2022

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Socialnämndens investeringar uppgår totalt till 0,9 mnkr för 2021 och består av
investeringar inom följande verksamhetsområden; Barn/Unga/Familj, Socialpsykiatri,
Funktionsnedsättning samt Övergripande.
Barn/Unga/Familj
Inköp av projektor till stödenheten 0,03 mnkr
Socialpsykiatri
Inredning till träfflokal samt ny larmutrustning, 0,5 mnkr
Funktionsnedsättning
Inredning till gruppbostäder, tvättmaskiner och möbler till Masten (daglig verksamhet),
0,3 mnkr.
Övergripande
Inköp av servicebil 0,09 mnkr
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation- social- och arbetsmarknadsavdelningen
Förtydl iga nde a v proce ss

Socialdokumentation ska följa de lagar och föreskrifter som finns
Risker: Genomförande plan er eller dylikt saknas
Kontr ollmoment
Egenkontroller av social dokumentation
Mindre avvikelse

Kom m entar
Kontroller gällande andel
genomf örandeplaner/arbetsplaner sker regelbundet i alla
nämndens verksamheter, resultatet f ör året visar att
andel ärenden där en uppdaterad
genomf örandeplan/arbetsplan f inns i snitt är 90 procent.
Tertial två var andelen 87%.

Process: Upphandling
Förtydl iga nde a v proce ss

Rutiner för upphandling och att de efterlevs
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Kontr ollmoment

Inf ör köp av tjänst eller varor kontrollera upphandlade
leverantörer
Ingen avvikelse

Kontroll att köp av tjänst eller varor sker enligt
avtal/upphandlad leverantör
Ingen avvikelse

Kom m entar
Kontroll om det f inns upphandlade leverantörer vid köp
av tjänster och varor genomf örs inf ör varje köp. Utif rån
att kontroll genomf örs vid samtliga köp anses ingen
avvikelse f öreligga.
I undantagsf all genomf örs dock köp utanf ör avtal vilket
kan ske till exempel vid akuta situationer eller vid
specif ika behov där upphandlad leverantör inte f inns att
tillgå.
Stickprov genomf örs på f akturor enligt planering.
Stickproven har visat att hos samtliga granskade f akturor
har köp genomf örts via upphandlad leverantör.

Process: Arbetsmiljö
Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter
Kontr ollmoment

Kom m entar

A vdelningschef begär in upprättad handlingsplan
Ingen avvikelse
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation- social- och arbetsmarknadsavdelningen
Risker: Genomförande plan er eller dylikt saknas
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

2021-0531

Egenkontrollsmall f ör granskning av
genomf örandeplaner f inns upprättad.

Slutdatu
m

Kom m entar

Mall egenkontroller

A vslutad

Process: Upphandling
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Åtgär der
Samarbete med upphandlingsenheten
2022-1231
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Nära samarbete sker med upphandlingsenheten i
samtliga upphandlingar inom nämndens
ansvarsområde samt inf ör kartläggning av
kommande upphandlingsbehov.

Process: Arbetsmiljö
Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Upprätta handlingsplan
2021-1231

V erksamhetsspecifika handlingsplaner är
upprättade och åtgärder är genomf örda samt
pågående.

A vslutad
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

TN 22/0007

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska
nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets förslag till
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden att utgöra underlag
till kommunens verksamhetsberättelse 2021.
2. att besluta om att investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 enligt
följande:
2.1.

2 266 tkr för projektet Beläggningsunderhåll

2.2.

1 826 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder

2.3.

916 tkr för projektet Trafik- och tillgänglighetsprogram

2.4.

392 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder

2.5.

330 tkr för projektet Ny upplagsplats

2.6.

1 500 tkr för projekt Gröna dalen (gata/park-verksamheten)

2.7.

616 tkr för projektet Kungsängens C ombyggnad lekyta

2.8.

200 tkr för projektet Drönare

2.9.

800 tkr för projektet Fordon (mätverksamheten)

2.10. 750 tkr för projektet Gång- och cykelramp
(Mätarvägen/Granhammarsvägen)
2.11. 510 tkr för projektet Nya containrar kretsloppscentraler
2.12. 9 962 tkr för projektet Pumpstationer
2.13. 7 318 tkr för projektet Tillskottsvatten

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

2.14. 4 388 tkr för projektet LPS-pumpar
2.15. 144 588 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning
2.16. 17 109 tkr för projektet UBS-ledning
2.17. 1 089 tkr för projektet Vattenkiosker
2.18. 21 740 tkr för projektet Dagvatten
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

Er beteckning

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 9. Verksamhetsberättelse 2021 Tekniska nämnden

Datum

Vår beteckning

2022-02-04

TN 22/0007

2.19. 10 460 tkr för projektet Nya ledningar, ledningsrenoveringar och
servis
2.20. 42 699 tkr för projektet Utökat VA-verksamhetsområde
2.21. 21 722 tkr för projektet Ådö utbyggnad
2.22. 8 889 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm
2.23. 4 349 tkr för projektet Nya fordon (VA-verksamheten)
2.24. 10 182 tkr för projektet Gröna dalen (VA-verksamheten)
2.25. 6 978 tkr för projektet Norrvatten ledningsflytt
2.26. 16 784 tkr för projektet Tjusta
2.27. 535 tkr för ”TN att fördela”.

Sammanfattning
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2021. Uppföljningen av nämndens politiska mål
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 735,8 tkr.
De stora avvikelserna är:


Vinterväghållning som visar ett överskott kopplat till milt väder.



GIS-verksamheten som visar ett överskott kopplat till att utfört mer
arbete i egen regi samt fått medel från digitaliseringspotten för inköp
som planerades göras med egna driftmedel.



Gator och vägar som visar ett underskott kopplat till ökade
kapitalkostnader för exploateringsprojekt som lämnats över.



Parkeringsintäkter som visar ett underskott kopplat till pandemin och
avstängda parkeringsplatser i Kungsängen.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och
kostnader är i bra balans.
I samband med godkännande av verksamhetsberättelsen beslutas även om en
överflyttning av investeringsmedel från 2021 till 2022 för de projekt som ännu
inte avslutats. Även nämndens ”pott” på 535 tkr föreslås flyttas med för att
fördelas till pågående projekt i ett senare beslut.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden, den 11 februari
2022

Ärendet
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp
nämndens verksamhet för år 2021.
Nämndens fokusområden
Tekniska nämndens verksamheter fokuserar under 2021 på Smart och hållbar
samhällsbyggnad, Ökad medborgardialog och kunskapshöj ande insatser samt
Trygg, snygg och tillgänglig kommun.
Detta syns både inom det löpande arbetet med att förvalta och sköta befint li gt
bestånd och inom de projekt som genomför s, exempelvis tillsk apandet av en
"natur mötesplats" i Råbyskogen, byggandet av en lekpark i Brunna och
tillgängli ghetsanpassni ng av busshållplat ser.
Flera VA-projekt har genomför ts, såsom infodr ing av spillvattenledningar på
fem sträckor, driftsätt ni ng av ställverk och reservkraft till Kungsängens
pumpstation samt att Björknäs camping anslutits till VA-nätet.
Verksamheten arbetar även aktivt med digitaliser i ngsarbetet i form av
framtagande av digitaliser i ngsplaner och utveckling av e-tjänster.
Uppföljni ng av mål och uppdrag
Uppföljningen av nämndens politisk a mål och uppdrag visar att nämnden i
huvudsak uppfyller sina mål för året. Av de sju nämndmålen bedöms fem av
dem vara uppfyllda och två delvis uppfyllda.
Ökad interaktion och dialog med invånar na.
Öka invånar nas tillgängli ghet och kvalitet för umgänge, vila och
rekreation.
Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla.
Öka elevernas kunskap om den tekniska infrast r ukt ur en/t ek niska
systemen som håller samhället igång.
Öka invånar nas tillgängli ghet till offent liga utemiljöer och upplevda
trygghet inom kommunen.
Skapa förutsättni ngar för hållbara infrastr ukt ur lösni ngar vid ny
exploatering.
Skapa förutsättni ngar så att invånar nas negativa miljöpåverkan minskas
och den biologiska mångfalden ökas.
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Ekonomisk uppföljning
I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 735,8 tkr.
De stora avvikelserna är:


Vinterväghållning som visar ett överskott på 1 516,2 tkr kopplat till milt
väder.



GIS-verksamheten som visar ett överskott på 1 107,3 tkr kopplat till att
utfört mer arbete i egen regi samt fått medel från digitaliseringspotten
för inköp som planerades göras med egna driftmedel.



Gator och vägar som visar ett underskott på -1 193,4 tkr kopplat till
ökade kapitalkostnader för exploateringsprojekt som lämnats över.



Parkeringsintäkter som visar ett underskott på -744,3 tkr kopplat till
pandemin och avstängda parkeringsplatser i Kungsängen.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i
bra balans.
Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA)
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och
kostnader är i bra balans.
Investeringar – skattefinansierad verksamhet
Den totala investeringsramen för 2021 var på 43 305 tkr och redovisat utfall för
året är på 43 233 tkr. Av utfallet utgör 7 945 tkr nedlagda kostnader som
kommer täckas av statliga medel som utbetalas under 2022. Ytterligare 2 133
tkr utgörs av projekt som inte varit budgeterade eller dragit över budget. Dessa
projekt redovisas mer i detalj i den bilagda verksamhetsberättelsen. För ej
avslutade projekt finns en kvarvarande investeringsram om 10 131 tkr som
föreslås ombudgeteras till 2022.
Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet
Den totala investeringsramen för avfallsverksamheten under 2021 var på 8 065
tkr och redovisat utfall är på 8 788 tkr. Det är inköp av fyrfackskärl som har
överskridit budget med anledning av ett mycket högre intresse än förväntat från
allmänheten att ansluta sig till fyrfackslösningen. För det ej avslutade projektet
containerinköp kvarstår 510 tkr som föreslås ombudgeteras till 2022.
Av den totala investeringsramen för vatten- och avloppsverksamheten på
366 291 tkr har 24 298 tkr använts under 2021. Projekten redovisas mer i detalj
i den bilagda verksamhetsberättelsen. Av kvarvarande investeringsram föreslås
328 307 tkr ombudgeteras till 2022 för de projekt som pågår under flera år.
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Barnperspektiv
Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad eftersom en stor del
av verksamheten är både förebyggande och utvecklande och ska leda till en
god miljö för kommande generationer. En väl fungerande verksamhet är därför
viktig för barn och unga.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde

Maja Taaler Larsson

Stabschef Samhällsbyggnadskontoret

Teknisk chef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden
Beslut sänds till


Kommunfullmäktige
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden:
1.
2.
3.
4.

Kunskapsresultaten
Trygghet, ordning och studiero
Attraktiva läroplatser
Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Tillfälliga lokaler lämnas. Ett exempel är förskolan Ekhammar där paviljonger lämnas
och den nybyggda förskolan Ringblomman tas i bruk i början av året.
BEAM som är en satsning på barn/elever med annat modersmål fortsätter. Satsningen
pågår med stöd av Skolverket i tre år och omfattar förskola, grundskola, fritidshem,
gymnasium och vuxenutbildning.
Regeringen har beslutat att de nationella proven endast ska genomföras i skolår 3, på
grund av pandemin.
Under hösten 2020 startades kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper). Under våren 2021 har den tredje gruppen startats upp.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
samt kostenhet.
Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och
allmänna råd.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer med
ansvar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 8 rektorer.
Verksamhetschef för förskolan har varit vakant under stora delar av året.
Utbildningschefen har gjort en genomlysning av organisationen för att se om den kan
effektiviseras. Ett beslut i den riktningen är att verksamhetscheferna ersätts med två
avdelningschefer, en per nämnd.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan
kommun.
Utbildningskontoret har en central administration som ger stöd för verksamheterna.
Inom organisationen finns också kommunens kostenhet och resursenheten som ansvarar
för modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Nämndens verksamheter sysselsätter cirka 900 anställda, inklusive tidsbegränsade
anställningar.
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Volymer enligt budget respektive år:
2021

2020

2019

Pedagogisk omsorg,
nattomsorg

8

8

15

Pedagogisk omsorg,
dagbarnvårdare

44

37

37

Familjer som besöker
öppna förskolan

70

70

70

Upplands-Brobarn i
förskolor

2 014

2 014

1 970

Upplands-Broelever i
grundskolor

4 329

4 179

4 025

U-bro elever i
grundsärskola
U-bro barn i fritidshem

60

56

56

1 680

1 569

1 488

1.3 Viktiga händelser under året
Utbildningskontoret har genomfört en översyn och effektiviserar organisationen
När verksamhetschefen för förskolan valde att gå vidare till nytt uppdrag i annan
kommun, påbörjades en översyn av utbildningskontorets verksamhet. Målet var att
skapa en effektivare organisation som på ett bättre sätt kan möta dagens och
morgondagens utmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras så att alla
barn och elever får den utbildning som de har rätt till. 2022 kommer förskola och
grundskola att organiseras under en avdelningschef och gymnasie- och
vuxenutbildningen organiseras under en annan avdelningschef. Avdelningscheferna
ersätter verksamhetschef förskola och verksamhetschef grundskola och gymnasieskola.
Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål
Den treåriga satsning som omfattar samtliga skolformer med fokus på barn/elever med
annat modersmål har fortsatt 2021. Skolverkets stöd fortsätter även under 2022. Syftet
med satsningen är att ge elever med annat modersmål än svenska, bättre förutsättningar.
Det har gjorts en kartläggning som ligger till grund för en handlingsplan. Med stöd av
Skolverket ska alla insatser i handlingsplanen förverkligas. Pandemin har tyvärr stört en
del i tidschemat men olika insatser har påbörjats och genomförts i förskolan,
grundskolan, (gymnasiet och vuxenutbildningen).
Förskola
I januari 2021 togs den helt nybyggda förskolan, Ringblomman i bruk i centrala
Kungsängen. Utbildningsnämnden har därför beslutat att flytta över barnen från
förskolan Ekahmmar som bedrivs i paviljonger. Kontraktet för paviljongerna avslutades
vid årsskiftet 2021-2022.
Jensen Education startar sin förskoleverksamhet höstterminen 2021. Idag finns det
lediga platser på såväl kommunala som fristående förskolor. I Bro var det drygt hundra
förskoleplatser lediga i mitten på höstterminen.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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Förskolan har som andra verksamheter påverkats mycket av pandemin. Flera förskolor
har tillämpat så kallade "husvikarier". Husvikarierna får en tidsbegränsad anställning på
en förskola, vilket gör att andelen "springvikarier" har minskat. Att minska andelen
springvikarier minskar även risken för smittspridning. Tyvärr så har den lösningen visat
sig bli relativt dyr.
Utbildningschefen har tillsammans förskolans rektorer gjort en genomlysning av
förskolans organisation. Andelen barn i fristående förskolor ökar. Det finns ett stort stöd
för att göra justeringar i rektorsområdena. Varje rektorsområde behöver ha en viss
volym av barn för att få en hållbarhet som bidrar till en hög kvalitet och positiv
utveckling. Antalet rektorsområden kommer därmed att minska.
Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har en tydlig struktur som kommunen
använt under en längre tid. Det finns dock anledning att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet så att det i större utsträckning bidrar till en att utveckla verksamheten.
Grundskola
Kommunen växer och antalet elever i grundskoleålder ökar. Samtidigt ser vi att det
finns skolenheter som har färre elever, höstterminen 2021. På Råbyskolan minskade
antalet elever från 340 elever till 289 elever. Även Finnstaskolan minskade med cirka
50 elever. Generellt är det skolorna i Bro som tappar flest elever. Den största
anledningen till att skolorna i Bro minskar sitt elevunderlag samtidigt som antalet elever
i kommunen ökar, är att Jensen Education har etablerat en ny skolenhet i kommunen.
Höstterminen 2021 har Jensen Education, grundskola (f-3) 150 elever. Hösten 2022
öppnar de även mellan- och högstadium. Även andra fristående förskolor och skolor har
fått tillstånd att driva verksamhet i kommunen. Andelen elever i fristående verksamhet
har ökat och kommer att öka ytterligare, vilket är ett prioriterat mål för
utbildningsnämnden.
Under höstterminen 2020 startade två kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper) för elever i behov av extra ordinärt stöd. Under vårterminen
2021 startade en tredje grupp. Syftet med grupperna är att kunna möta elever med behov
extraordinärt stöd, exempelvis NPF/AST.

1.4 Covid-19 effekter
Året 2021 har präglats av Covid-19. Restriktioner har gjort att sjukfrånvaro hos såväl
barn/elever som personal har varit betydligt högre än normalt. Det har även gjorts
åtgärder för att minska smittspridning och trängsel som påverkat verksamheten. Alla
former av större sammankomster, konferenser och resor har tagits bort.
Många möten har skett digitalt vilket har utvecklat den digitala kompetensen hos
anställda, barn och elever. Covid-19 har fått ett stort fokus och tagit mycket tid i
anspråk. Det ordinarie utvecklingsarbetet har till viss del fått stå tillbaka. Fokus har varit
på att upprätthålla en bra verksamhet samtidigt som myndigheternas olika restriktioner
och rekommendationer har följts. Alla enheter har jobbat aktivt med riskbedömningar
och gjort lokala anpassningar i syfte att minska trängsel och smittspridning. I perioder
har man tvingats att reducera förskoleverksamhet till att endast omfatta de
vårdnadshavare som har samhällsviktiga uppdrag.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2021
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2

Mål och resu ltat

2.1 Lustfyllt lärande
2.1.1 Nämndmål: Öka elevernas kunskapsresultat

Komm e nta r

På grund av pandemin, har Skolverket beslutat att endast skolår tre ska genomföra de
nationella proven. Resultaten från de nationella proven i skolår tre ska dock inte
rapporteras in för registrer ing på nationell nivå.
Pandemin har haft stor inverkan på verksamheten under hela 2021 med en ökad
sjukfrånvaro bland såväl elever som lärare. Den befarade utbildningssk ulden kan vi
dock inte se i elevernas resultat som i vissa fall faktiskt är bättre än på mycket länge.
Det finns stora skillnader i förutsättni ngar na på de olika skolenheterna. Det gäller såväl
elevernas socioekonomisk a bakgrund som tillgången till behöriga pedagoger. Att öka
likvärdigheten för kommunens barn och elever är ett prioriterat område för att för att
öka måluppfyl lelsen.
Andelen elever med behörighet till ett nationellt program ökade jämfört med föregående
år och behörigheten är därmed bättre än på mycket länge. Det genomsnittl iga
meritvärdet sänktes dock lite. Inga Nationella prov genomfördes i skolår 6 och 9 under
våren 2021. Utbildningsnämndens indikator kopplat till de nationella proven i skolår 3
behöver ses över så att den stämmer överens med hur resultaten redovisas på nationell
nivå.
Tabellen nedan visar resultaten på de nationella proven skolår 3, vårterminen
2021.

Antal e le ver

Antal e le ver
s om gjort och
k lar at s amtliga
de lpr ov,
Sve ns ka

Ande l e lever
s om gjort och
k lar at s amtliga
de lpr ov,
Sve ns ka

Antal e le ver
s om gjort och
k lar at s amtliga
de lpr ov,
M ate matik

Ande l e lever
s om gjort och
k lar at s amtliga
de lpr ov,
M ate matik

Finnsta

53

25

47 %

11

21 %

Råby

47

16

34 %

17

36 %

Härnevi

52

32

62 %

18

35 %

Brunna

79

69

87 %

73

92 %

Lillsjö

76

47

62 %

54

71 %

Tjusta

19

15

79 %

16

84 %

Berga

56

35

62 %

29

52 %

Totalt

382

239

63 %

218

57 %

Sk ola

I tabellen ovan redovisas resultaten på de nationella proven i skolår 3. Tabellen visar
antal/andel elever som gjort och klarat samtliga delprov i respektive ämne. Tidigare har
inte resultaten redovisats på detta sätt för huvudmannen. Resultaten är anmärkningsvär t
låga, vilket tyvärr inte skiljer sig från tidigare år.
Vissa resultat har blivit något bättre samtidigt som andra resultat har blivit något sämre.
Det finns variationer mellan olika år på samma skolenhet och det finns stora variationer
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mellan olika skolenheter. Det finns även stora skillnader i förutsättningar na på de olika
skolenheter na. Det gäller såväl elevernas socioekonomiska bakgrund som tillgången till
behöriga pedagoger. Att öka likvärdigheten för kommunens barn och elever är ett
prioriterat område för att för att öka måluppfyllelsen.

Indik atorer
A ndelen elever som
klarar kunskapskraven i
svenska i årskurs 1.

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

78%

80%

92%

A ndel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

78%

A ndel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 6

79%

75%

89%

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 6

223

225

225

A ndel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 9

71%

77%

90%

Genomsnittligt
meritvärden i årskurs 9

231

233

245

A ndel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

88%

92%

92%

Ande l e l e ve r som ä r be höriga til l na ti one l lt progra m på gym na si e t

Det har diskuterats om vi har en utbildningssk uld till våra elever med tanke på att
pandemin med dess restriktioner orsakat en ökad frånvaro för såväl elever som
pedagoger. Resultaten för de elever som slutar grundskolan tyder dock inte på det.
Under de två senaste åren har dock inga nationella prov gjorts i skolår 9, vilket gör att
betyg inte kan jämföras med de nationella proven.
Andelen behöriga till ett nationellt program ökar från föregående år.
Behöriga yrkesprogram: 92,2% (88,2%)
Behöriga estetiska program: 89,8% (85,2%)
Behöriga samhällsprogram: 88,1% (83,5%)
Behöriga Naturprogram: 86,1% (82,2%)
2.1.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel vårdnadshavare
som anser att deras
barn är trygga i
f örskolan

91%

94%

95%

A ndel elever som
känner sig trygga i
skolan enligt NKIundersökning

85%

85%

92%
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel elever som har
studiero i skolan enligt
NKI-undersökning

73%

70%

92%

Ogiltig f rånvaro i
kommunens
grundskolor.

1,7%

1,5%

1,5%

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

NKI-undersökning hos
elever

75%

78%

80%

NKI-undersökning hos
vårdnadshavare

83%

85%

85%

2.1.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats.
Indik atorer

NKI-unde rsökning hos e l e ve r

Indikatorn baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Elever i
årskurs 3, 6 och 8 har besvarat påståendet "Jag är nöjd med min skola".
NKI-unde rsökning hos vå rdna dsha va re

Indikatorn baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Föräldrar i
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 har besvarat påståendet
"Jag är nöjd med mitt barns förskola/skola".

2.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter
Be skrivni ng

I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett
utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor.
Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna
välja skola och förskola ska vara en självklar het.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattni ng. Det krävs en
bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och
elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en del av utbildni ngsnämndens
strategi för att klara behovet av förskole- och skolplatser.

Indik atorer
A ndel barnplatser
f ristående f örskolor i
kommunen
A ndel elevplatser i
f ristående skolor i
kommunen

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

17%

20%

22%

8%

10%

12%
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel elever som f år sitt
f örstahandsval,
skolvalet (f örskoleklass).

100%

100%

A ndel vårdnadshavare
som f år sitt
f örstahandsval, f örskola.

75%

100%

Ande l ba rnpla tse r fristå e nde förskol or i komm une n

Jensen Education öppnade en helt ny förskola i Upplands-Bro kommun, hösten 2021.
Under höstterminen 2021 började 76 barn som bor i kommunen på Jensen Education,
Bro Mälarstad. Andelen barn i fristående förskolor ökar därmed.
Kommunal f örskola i Upplands-Bro kommun

1440

Fristående f örskola i Upplands-Bro kommun

370

Kommunal f örskola, annan kommun

1

Fristående f örskola, annan kommun

9

Totalt

1 820

Ande l e l e vpla tse r i fri stå e nde skolor i kom mune n

Jensen Education öppnade en helt ny grundskola i Upplands-Bro kommun. Under
höstterminen 2021 började 93 elever som bor i kommunen på Jensen Education, Bro
Mälarstad i årskurserna 1-3 (exklusive förskoleklass). Andelen elever i fristående skolor
ökar därmed.
Kommunal grundskola i Upplands-Bro kommun

3217

Fristående grundskola i Upplands-Bro kommun

312

Kommunal grundskola, annan kommun

65

Fristående grundskola, annan kommun

208

Totalt
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2021
(tkr)

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

7 748

2 325

8 807

2 450

-1 059

125

-934

-52

Förskola Öppen
förskola

462 239

229 23
7

476 221

245 50
0

-13 982

16 263

2 281

9 162

Grundskola
Fritidsverksamhe
ter

831 767

374 06
5

849 017

391 34
3

-17 250

17 278

28

1 053

Grundsärskola

60 546

23 793

53 779

24 176

6 767

383

7 150

4 275

Gemensam
verksamhet

61 762

52 272

59 449

50 389

2 313

-1 883

430

1 063

1 424 06
2

681 69
2

1 447 27
3

713 85
8

-23 211

32 166

8 955

15 501

Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

Förskola Öppen
förskola

2 095

159

3 406

335

-1 311

-176

-1 487

Grundskola
Fritidsverksamh
etet

5 198

628

4 594

212

604

416

1 020

Grundsärskola

194

12

195

6

-1

6

5

Gemensam
verksamher

694

114

694

66

0

48

48

8 181

913

8 889

619

-708

294

-414

(tkr)
Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

Sum m a

3.2 Ekonomisk analys
Kommentarer
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 8 955 tkr.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Antalet barn är färre än budgeterat i pedagogisk omsorg
+400 tkr. Resultatet för nattomsorgen beräknas till -1 375 tkr. på grund av högre
kostnader än budgeterat. Översyn pågår om framtida driftsformer för verksamheten.
Förskola och Öppen förskola
Upplands-Brobarn i förskolorna blev 45 färre till antalet än budgeterat. Färre utbetalda
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förskolersättningar innebar ett överskott på 4 100 tkr.
Tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd kostade -1 800 tkr mer än
budgeterat.
Åtgärdsplan för budget i balans upprättades under året för 2 enheter. Avvecklingen av
Ekhammar förskola kunde genomföras inom ramen för budget. Sammantaget
redovisade de kommunala enheterna en budget i balans vid årets slut.
Grundskola/Fritidshem
Utbetalningar av tilläggsbelopp för nyanlända gick med 3 900 tkr. i överskott på grund
av färre nyanlända elever än budgeterat. Utbetalningar av elevpeng gick med 1 200 tkr i
överskott på grund av färre elever än budgeterat.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Verksamheten gick med -5 500 tkr i underskott.
Åtgärdsplan för budget i balans upprättades under året för 7 grundskolor. Sammantaget
redovisade de kommunala enheterna budget i balans vid årets slut.
Grundsärskola
För grundsärskolan redovisas ett överskott med 7 150 tkr vilket beror på att antalet
elever som mottagits i grundsärskolan var 6 färre än budgeterat.
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott med 430 tkr på grund av vakanser och allmän återhållsamhet med övriga
kostnader.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Verksamheterna har under året erhållit 4 583 tkr i statsbidrag för höga
sjuklönekostnader. Kostnad för vikarier och skyddsutrustning redovisas till 3 900 tkr.
Totalt sett har Covid-19 inte inneburit några negativa ekonomiska effekter.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Netto

Skola för mig

2020

2022

3 195

1 016

1 046

3 195

0

Upplands-Bro modellen

2020

2022

4 700

1 419

1 706

4 700

0

7 895

2 435

7 895

0

Projekt
(tkr)

Sum m a

Redov
isat
tom
2021

Redov
isat
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt
ska projektet bidra till positiva förändringar för barnen.
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Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Projektets totala kostnader
är 8 700 tkr varav 4 000 tkr finansieras med statsbidrag.

3.5 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Larm och säkerhet

1 271

0

381

1 271

890

890

Inventarier till nya fsk
Ringblomman

1 200

0

543

600

57

0

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

2 500

0

2 541

2 500

-41

0

IKT-satsningar förskolor
och skolor

Projekt

Om budget
eras till
2022

3 500

0

3 180

3 500

320

115

Utomhusmiljö förskolor
och skolor

85

0

0

85

85

0

Modernisering av kök,
utrustning

500

0

806

500

-306

0

9 056

0

7 451

8 456

1 005

1 005

Sum m a

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Larm och säkerhet
Förskolor och skolor investerar i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder så
som belysning på förskolgårdar. Alla medel har inte förbrukats på grund av
leveransförseningar och budgeteras om till 2022.
Inventarier och utrustning
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
IKT-satsningar
Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Modernisering av kök
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Ersättningar
Förtydl iga nde a v proce ss

Ersättningar för kommunala och fristående verksamheter.
Risker: Externa ersättningar och utbetalningar
Kontr ollmoment

Kontrollera så att inte f elaktiga utbetalningar av externa
ersättningar f ör barn och elever görs.
Mindre avvikelse

Kom m entar
Beloppsnivåer registreras i verksamhetssystemet
Procapita i början av året enligt nämndens beslut om
prislista. Ersättningen betalas sedan ut månadsvis till
externa verksamheter som inkommer med uppgif t om
barn-och elevplaceringar till Utbildningskontoret. Då
Utbildningskontoret är beroende av att f å in korrekta
uppgif ter f rån verksamheterna f örekommer regelbundet
mindre avvikelser, som antingen uppmärksammas av
verksamheterna själva eller av Utbildningskontoret.
Ersättningen korrigeras i regel en månad bakåt i tiden.
Tilläggsbelopp registreras av beslutsfattaren ef ter beslut
om bif all, vilket sker löpande under läsåret. A vvikelse
kan f örekomma på grund av den mänskliga f aktorn när
det registrerade beloppet inte motsvarar beloppet i det
f attade beslutet. Utbildningskontoret har genomf ört ett
stickprov av elever som beviljats tilläggsbelopp under
2021. I detta f örekom inga avvikelser.

Process: Avslutningssamtal
Förtydl iga nde a v proce ss

Uppföljning av kontrollområde från 2018
Risker: Avslutningssamtal
Kontr ollmoment
Kontrollera att avslutningssamtal genomf örs med
anställda inom Utbildningskontoret. Uppf öljning av intern
kontroll f rån 2018.
Mindre avvikelse

Kom m entar
Ett f åtal personer har inte f ått ett avslutningssamtal med
sin chef på grund av att de själva valt att inte vilja delta.
Endast en person har inte f ått samtalet genomf ört då
personens chef ej visste att det f anns riktlinjer f ör detta i
kommunen. Det är dock tre chef er som svarar att de ej
har kännedom om att det f inns riktlinjer f ör avslutande
samtal i Upplands-Bro kommun.

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Särskilt stöd
Förtydl iga nde a v proce ss

Om en utredning visar att ett barn eller elev är i behov av särskilt stöd ska hen ges
sådant stöd i enlighet med 3 kap. 7 § skollagen.
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Risker: Barn och elever som har rätt till särskilt stöd.
Kontr ollmoment

Kom m entar

Kontrollera att barn och elever f år det stöd de har rätt till
enligt 3 kap. 7 § skollagen.
Mindre avvikelse

Utbildningskontoret har kontrollerat området genom att
skicka en enkät till grundskolans rektorer. I enkätsvaren
f ramgår att kommunens grundskolor har rutiner f ör att
uppmärksamma, anmäla till rektor och utreda elever
med behov av särskilt stöd och att rutinerna är kända av
skolpersonal och vårdnadshavare. Vid misstanke om att
elev har behov av särskilt stöd görs en utredning som
kan leda till upprättande av åtgärdsprogram.
Å tgärdsprogrammen f öljs upp regelbundet. Två av
skolorna har angett att de genomf ör/upprättar relativt f å
utredningar/åtgärdsprogram sett till elevantalet. En av
skolorna anger att de har genomf ört många utredningar
men upprättat desto f ärre åtgärdsprogram. Dessa
aspekter sticker ut och f öranleder uppf öljning.

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Ersättningar
Risker: Externa ersättningar och utbetalningar
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Regelbundna stickprov f ör elever som beviljas
tilläggsbelopp
2022-0630
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Process: Avslutningssamtal
Risker: Avslutningssamtal
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Genomgång av Kommunens riktlinjer vid
anställning
2022-0308
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Särskilt stöd
Risker: Barn och elever som har rätt till särskilt stöd.
Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Uppf öljning av enkätsvar
2022-0228
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
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Åtgär der

Slutdatu
m

Kom m entar

Inrätta regelbundna nätverksträffar f ör
specialpedagoger
2022-0630
Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under året präglats av åtgärder utifrån
den pågående pandemin. Vid krisberedskap och krishantering ansvarar Äldre- och
omsorgsnämnden för att social omsorg samt hälso- och sjukvård uppfyller samma
lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie verksamhet. Verksamheten har
anpassats efter rådande omständigheter och förstärkts på olika sätt i syfte att säkerställa
patient- och brukarsäkerheten. Under delar av året fick verksamheterna en paus från
smittspridning och kunde lägga mer fokus på strategiskt utvecklingsarbete och
planering av kommande projekt, såsom satsningar på kompetensutveckling och
samverkan med andra aktörer.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende
eller servicehus samt inom dagverksamheten.
Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en
begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda med oro efter till exempel
utskrivning från sjukhus, var 2021 organiserad under biståndsenheten och flyttar från
och med 2022 till förebyggande enheten. Avdelningen bedriver även hemtjänst, vårdoch omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och
omsorgsboende drivs i egen regi samt i privat regi genom upphandling. Den
förebyggande verksamheten drivs i egen regi och omfattar dagverksamhet för personer
med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent
samt heminstruktör för syn och hörsel.
Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. En medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd socialchef. Ledningen
förstärks från 2022 med en biträdande MAS.

1.3 Viktiga händelser under året
Ny organisation
En ny organisation trädde i kraft inom socialkontoret den 1 januari 2021. Under året har
former för strategisk samverkan utvecklats inom respektive verksamhetsområde samt
mellan dessa. Alla verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde är
nu organiserad under äldre- och omsorgsavdelningen, där såväl myndighetsutövning
som all utförarverksamhet ingår. En översyn av administrationen på socialkontoret
genomfördes under året i syfte att säkerställa avgörande processer och rutiner.
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Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende
Vaccination mot covid-19 har fortgått under året. Verksamheterna har bedrivit arbetet i
linje med riktlinjer från Smittskydd Stockholm. Rutiner för säkra besök i
verksamheterna har bibehållits och anpassats utifrån rådande läge, liksom arbetet med
personlig skyddsutrustning för personalen. Rutinerna gäller oavsett om man är
vaccinerad eller inte.
Precis som i många delar av landet såg man under 2021 en lägre beläggningsgrad än
tidigare på vissa boenden i Upplands-Bro kommun. Ett antal personer som ansökt om,
och beviljats plats på vård- och omsorgsboende, valde att avvakta med att flytta in.
Kungsgården och Lillsjö Badväg är de boenden som hade störst efterfrågan under 2021.
I valfrihetssystemet ingick under 2021:





Kungsgården och Norrgården som drivs i kommunal regi och ingår i
valfrihetssystemet
Hagtorp, som drivs på entreprenad av Attendo enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU)
Lillsjö Badväg, som drivs av Humana enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Villa Silvertorget som ligger i Sigtuna kommun och som drivs av Vardaga enligt
LOV

Baspersonalen på Norrgården och Kungsgården hade under året extern handledning.
Fokus i handledningen var att utveckla förmågan att kommunicera, vilket lett till att
samarbetet och yrkesrollen stärkts. Den externa handledningen gav även personalen en
möjlighet att samtala och bearbeta den svåra tid som varit under pandemin. Norrgården
och Kungsgården satsade även på att utbilda sin personal inom demensområdet. På
Norrgården har två medarbetare utbildats till "Stjärnmärktinstruktörer" utifrån en
utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och Kungsgården har
genomfört insatser i en strävan att bli Sveriges bästa demensavdelning. Övriga
utbildningsinsatser som genomförts i verksamheterna är bland annat palliativ
ombudsutbildning, utbildning i yrkessvenska och omsorgskunskap samt att tre
medarbetare på Norrgården, som tidigare arbetat som vårdbiträden, fick sin
undersköterskeexamen.
Kungsgården fick under våren motta kommunens utmärkelse Årets arbetsplats 2020, för
att bland annat ha erbjudit en hög standard i vården och omsorgen trots pågående
pandemi.
Verksamhetsområde hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus
Efter den genomlysning av ersättningsavstämning som genomfördes under 2020 inom
biståndsenheten och hemtjänstverksamheten upprättades en handlingsplan för aktiviteter
att genomföra under 2021. Åtgärderna förväntas bidra till ökad delaktighet för den
enskilde, mer flexibla former för hemtjänstbeslut samt ökad kvalitet och effektivitet.
Arbetet för att öka individens påverkansmöjligheter av den beslutade tiden har fortsatt
under året. I Lifecare har insatskategorier och insatser ytterligare förändrats för att
förbättra och förenkla inom hemtjänsten. Antal biståndsbedömda insatser inom
hemtjänst har minskat i antal,12 insatser har slagits ihop till sex. Exempelvis så har
Tillsyn städ och Städ blivit Städ av bostad, Hygien och Toalettbesök har slagits ihop till
Stöd med hygien och Promenad och Social samvaro har blivit Social aktivitet. Brukaren
har numera en större möjlighet att välja vilka av de beställda insatserna som ska utföras
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när, i vilken mängd och hur. Beslutsmeddelande skickas till brukare utan bedömd tid,
men med detaljer om vilka ansökta insatser som har beviljats respektive fått avslag.
Inom hemtjänst i egen regi har fortsatt fokus legat på att öka andelen tillsvidareanställda
undersköterskor och därmed minska behovet av timvikarier. Detta i syfte att öka
kontinuiteten hos brukaren, vilket samtidigt ger en ökad kvalitet i omsorgen och en
förbättrad arbetsmiljö för de anställda. Arbetet lägger grunden för kommande införande
av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Enheten har även påbörjat ett stort
förändringsarbete avseende schemaläggningar av personal. Syftet med förändringen är
att underlätta rekryteringen utav kvällspersonal samt öka möjligheten till heltidstjänster.
Verksamhetsområde hälso- och sjukvård
Avtal har tecknats med Palliativt kunskapscentrum, PKC, som erbjuder
kompetensutveckling och stöd i arbetet med palliativ vård och omsorg. Den kommunala
hälso- och sjukvårdsenheten har utvecklat samverkan med övriga verksamheter inom
nämndens ansvarsområde och förstärkt bemanningen för att fortsatt kunna säkerställa
patientsäkerheten under pågående pandemi. Det nära ledarskapet inom enheten har
förstärkts med en enhetsledare. Flertalet kompetensutvecklande insatser har genomförts
under året och merparten av de anställda inom HSE har deltagit på digitala utbildningar
under pandemin.
Förebyggande verksamhet
Förebyggande enheten för äldre erbjuder ett omväxlande program med aktiviteter för ett
hälsosamt åldrande, som anpassats utifrån rådande restriktioner. Detta gäller även
dagverksamheten för personer med demenssjukdom på Kvistaberg. Enheten har under
året spridit kunskap om demens och ett hälsosamt åldrande utanför kommunens gränser.
Enhetens chef har bland annat föreläst på olika digitala evenemang samt deltagit på en
konferens i Frankrike om aspekter på åldrande i Sverige.
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har varit igång under året, men
med minskat antal deltagare, liksom de stödgrupper som finns för målgruppens
anhöriga. Dagverksamheten har även under året haft besök utav terapihunden Nellie,
som är ett uppskattat inslag hos både deltagare och anhöriga. Internationella
seniorkampen har anordnats för tredje året i rad. Tävlingen startade upp i juni och det
vinnande laget presenterade på Alzheimerdagen den 21 september. Alzheimerdagen
arrangerades för tionde gången i kommunen och erbjöd besökarna föreläsningar och en
utställning.
Den förebyggande enheten för äldre uppmärksammas för sitt arbete med kulturella
aktiviteter för personer med demenssjukdom och för ett hälsosamt åldrande. Exempel på
dessa aktiviteter är den teatergrupp som startats upp i samverkan med kultur- och
fritidskontoret och som vänder sig till invånare över 65 år samt det dansprojekt som
även detta genomfördes i samverkan med kultur- och fritid. Dagverksamheten fick
under 2021 besök utav balettmästaren Nicholas Khan från Kungliga Operan. Nicholas
Khan är, utöver sin egen danskarriär, engagerad i en europeisk stiftelse som har dans
och demenssjukdom som tema. Genom dans kombineras kultur med fysisk aktivitet,
vilket förstärker hälsoeffekten. Dans kommer även fortsättningsvis att användas som
metod i verksamheten.
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1.4 Covid-19 effekter
Distansarbete har fortsatt för de medarbetare och chefer som har möjligheten och där
det är förenligt med uppdraget. Möten och arbetsplatsträffar har företrädesvis ägt rum
digitalt. I samtliga verksamhetsområden har pandemin medfört följande effekter:







Utökat arbete med digitala verktyg som exempelvis videosamtal
Kunskap och efterlevnad kring basal hygien har stärkts
Rutiner för testning och smittspårning har optimerats
Tydlig och förebyggande kommunikation har utvecklats
Nära ledarskap och samverkan har varit i fokus
Balans mellan säkerhet och självständighet/självbestämmande för den enskilde
har inneburit viktiga avvägningar och anpassning av verksamheten

Vård- och omsorgsboenden
Tydliga rutiner, nära ledarskap, kommunikation och samverkan har varit, och är, fortsatt
avgörande för att upprätthålla verksamheten och förebygga smittspridning. När flera
verksamheter drabbades av smittspridning i andra vågen i början av året och fjärde
vågen i slutet, fanns rutiner på plats i betydligt högre utsträckning än under första vågen
2020. Detta gjorde att oron minskade och även om året varit prövande har det fungerat
väl. Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboenden har i genomsnittligt varit lägre än
förväntat under året, framför allt på Norrgården och Hagtorp, vilket gett ekonomiska
effekter och påverkat bemanningsplaneringen.
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
Under pandemin har hemtjänsten delvis övergått till digitala möten med medarbetare,
vilket har inneburit både för- och nackdelar. Fördelarna är att informationen blivit mer
tillgänglig och att möjligheten att nå många medarbetare på olika arbetsplatser har ökat.
Flertalet medarbetare vittnar dock om att de saknar den sociala direktkontakten med
kollegorna.
Under 2021 har många brukare successivt återupptagit hemtjänstinsatser som de
tidigare själva valt att pausa på grund av oro för att smittas av covid-19.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Bemanningen har förstärkts under året då arbetsbelastningen fortsatt varit hög utifrån
rådande pandemi med utökade arbetsuppgifter såsom provtagningar och vaccinationer.
Den förstärkta bemanningen med erfaren personal har minskat behovet av att hyra in
sjuksköterska, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, men framförallt för en
bättre patientsäkerhet, kvalitet och kontinuitet.
Förebyggande enheten för äldre
Förebyggande enheten för äldre arbetar vanligtvis mycket nära kommunens äldre.
Exempelvis arrangeras föreläsningar, gymnastik, promenadgrupper, caféverksamhet och
teknikgrupper. Under pandemin har verksamheten behövt hitta nya vägar för att nå
målgruppen, för att erbjuda möjlighet att bibehålla aktiviteter och för att bryta social
isolering. Tack vare att många, oavsett ålder, har en god vana att hantera digitala
verktyg kunde delar av den ordinarie verksamheten fortsätta, om än delvis i digital
form. Bland annat har filmade sittgymnastikpass möjliggjort att de som önskar kan träna
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själva hemma med stöd av filmerna.
Pandemin har lett till att äldre i högre grad drabbas av psykisk ohälsa. Den ensamhet
restriktionerna fört med sig utgör en riskfaktor för exempelvis depression och
demenssjukdom. Förebyggande enheten har därför satsat på aktiviteter som kan höja
äldres livskvalitet, genom exempelvis dansprojektet.
En teknikbuss som stannar på olika stationer i kommunen har även varit ett välkommet
tillskott under året. Teknikbussen tar emot föranmälda besök där en person i taget kan få
rådgivning av en teknikexpert från enheten.
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har kunnat fortgå, om än i mindre
grupper. Anhörigkonsulenten har tagit fram nya aktiviteter såsom digitala rådgivningar,
stödsamtal och promenadsamtal.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina
behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses.
Be skrivni ng

Den enskilde ska, i så hög grad det är möjligt, ges påverkansmöj li ghet er från första
kontakt med socialtjänsten, definier a behov, ansökan, beslut och genomförande av
insats. Detaljstyrning ska undvikas och den enskilde ska i hög grad kunna påverka sin
beslutade tid och hur insatserna ska genomföras.

Komm e nta r

Målet är delvis uppfyllt. Andel brukare med aktuell genomförandeplan är 94 procent.
Brukarråd och anhörigmöten har genomförts enligt plan och den enskildes möjlighet att
påverka insatsernas innehåll inom hemtjänst har ökat genom att insatser slagits ihop.
Biståndsenheten arbetar med tydlig och konkurrensneutral informat ion om alla utförare
för att möjliggöra aktiva val.
Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan utförare enligt LOV har under året varit utav
vikt för verksamheter na. Mötena organiserats via biståndsenheten och
kvalitetsutveck lare.
Vissa indikatorer kan inte mätas på grund av att Socialstyrelsens brukarundersökni ng
inte genomfördes 2021. Den kommer att genomföras under första kvartalet 2022.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

94%

95%

A ndel brukare med
aktuell
genomf örandeplan inom
nämndens
utf örarverksamheter
A ndel brukare som
upplever hög delaktighet
i processen f rån
ansökan till
biståndsbeslut

80%

A ntal genomf örda
brukarråd per
verksamhet och år

1

1

A ntal genomf örda
anhörigråd eller
anhörigmöten per
verksamhet och år

2

2

A ndel brukare som
upplever att personalen
brukar ta hänsyn till
önskemål och åsikter
(alltid/of tast) om hur
hjälpen ska genomf öras
inom hemtjänst

88%
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel brukare som
upplever att personalen
brukar ta hänsyn
(alltid/of tast) till den
enskildes åsikter och
önskemål gällande hur
hjälpen ska utf öras inom
vård- och
omsorgsboende

82%

90%

A ndel brukare som
svarar ja på f rågan
gällande om
handläggarens beslut är
anpassat utif rån det
egna behovet inom
hemtjänstområdet ska
öka

67%

80%

A ntal biståndsbedömda
insatser inom hemtjänst
som slås ihop i syf te att
öka individens
påverkansmöjligheter av
den beslutade tiden

12

10

Ande l bruka re m e d a ktue l l ge nom föra nde pla n i nom nä m nde ns utföra rve rksa mhe te r

Målvärdet på 95 procent aktuella genomförandeplaner tangeras, men uppnås inte.
Förebyggande enheten och Kungsgården når 100 procent, Norrgården 95 procent och
hemtjänsten 80 procent. En handlingsplan finns upprättad inför 2022.
Ande l bruka re som uppl e ve r hög de la ktighe t i proce sse n frå n a nsöka n ti ll bistå ndsbe slut

Ingen mätning är genomförd under året, men biståndsenhetens handläggare har deltagit i
en nationell forskningsstudie på uppdrag av Myndigheten för vård -och omsorgsanalys.
Syftet med studien var att undersöka bedömningen av brukares behov enligt Individens
behov i centrum (IBIC) och beslut om omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Metoden är framtagen just för att lyfta delaktighet och påverkan från brukaren i
ansökningsprocessen.
Anta l ge nomförda bruka rrå d pe r ve rksa mhe t och å r

Brukarråd har med hänsyn till rådande restriktioner under pandemin genomförts i
mindre grupper på vård- och omsorgsboenden. Målvärdet på fyra brukarråd per enhet är
uppnått.
Anta l ge nomförda a nhöri grå d e l le r a nhörigm öte n pe r ve rksa m he t och å r

Anhörigmöten har genomfört s digitalt samt utomhus. Verksamheterna arbetar även med
anhörigas delaktighet genom månadsbrev och tätare kontakter.
Ande l brukare som uppl e ve r a tt pe rsona le n bruka r ta hä nsyn til l önske må l och å si kte r
(a ll ti d/ofta st) om hur hjä l pe n ska ge nomföra s i nom he mtjä nst

Socialstyrelsens årliga brukarundersökni ng "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall. Brukarunder sök ningen genomför s
första kvartalet 2022.
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Ande l bruka re som uppl e ve r a tt pe rsona l e n bruka r ta hä nsyn (a ll ti d/ofta st) ti ll de n
e nski lde s å si kte r och önske må l gä ll a nde hur hjä l pe n ska utföra s i nom vå rd - och
om sorgsboe nde

Socialstyrelsens årliga brukarundersökni ng "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall.
Ande l bruka re som sva ra r ja på frå ga n gä l la nde om ha ndlä gga re ns be sl ut ä r a npa ssa t
utifrå n de t e gna be hove t inom he mtjä nstområ de t ska öka

Socialstyrelsens årliga brukarundersökni ng "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall.
Anta l bistå ndsbe döm da i nsa tse r inom he mtjä nst som slå s ihop i syfte a tt öka i ndivide ns
på ve rka nsm öjl ighe te r a v de n be sluta de ti de n

Målet är uppnått, det finns nu färre insatser med bredare innebörd, vilket ökar den
enskildes möjlighet att påverka innehållet i den beslutade tiden. 12 insatser har slagits
ihop till 6.

2.2 Meningsf ullt åldrande
2.2.1 Nämndmål: Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska vara
god, näringsrik och balanserad.
Be skrivni ng

Kostens betydelse bedöms ur flera aspekter vara stor. Nämnden vill säkerställa att
kosten uppmärksammas ur såväl närings- samt smak- och socialt fokus. Som ett led i
detta arbete avser nämnden att bidra i arbetet med framtagandet av kommunens nya
koststrategi.

Komm e nta r

Kost och måltid är en viktig och central del inom äldreomsorgen. Maten till Norrgården,
Kungsgården och dagverksamheten på Kvistaberg tillagas från grunden i Norrgårdens
kök, som är en del av enheten Norrgården. Samverkan mellan köket och övriga enheter
sker månadsvis. Här planeras menyn och eventuella avvikelser hanteras. På Kvistaberg
finns en hälsopedagog som bidrar till arbetet och som bland annat infört hälsosamt fika
som alternativ.
För att uppmärksamma medarbetare på vikten av hur måltiden och maten presenteras
har köket utlyst en tävling, där alla verksamheter varje dag skickar in en bild på
uppläggningar. Köket skickar med olika grönsaker och färska kryddor för dekoration
och finast uppläggni ng vinner.
Socialstyrelsens brukarundersök ning är försenad och vissa resultat kan därför endast
redovisas om verksamheten gjort egna mätningar. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

98%

95%

1

1

A ndel brukare med
genomf örd mätning av
nattf asta på vård- och
omsorgsboende
A ntal genomf örda
kostråd i verksamheten
per år
A ndel brukare som
anger att maten smakar
mycket/ganska bra ska
öka jämf ört med
f öregående år

64%

78%

85%

A ndel brukare som
anger att måltiden på
sitt äldreboende är en
trevlig stund på dagen

62%

70%

85%

Ande l bruka re me d ge nom förd m ä tni ng a v na ttfa sta på vå rd - och omsorgsboe nde

Nattfastemät ningar har genomför ts och målet är uppnått.
Anta l ge nomförda kostrå d i ve rksa mhe te n pe r å r

Planen för kostråd har följts och målet med minst fyra kostråd per aktuell verksamhet
har uppnåtts och passeras då man inom vissa verksamheter förtätat med ett kostråd per
månad. Detta för att lägga ännu mer fokus på ökad delaktighet kring kost och måltid.
Siffran 1 i tabellen motsvarar sista tertialen, under året har minst 4 kostråd per berörd
verksamhet genomfört s.
Ande l bruka re som a nge r a tt ma te n sma ka r m ycke t/ga nska bra ska öka j ä mfört m e d
före gå e nde å r

Socialstyrelsens brukarundersök ning är försenad. Norrgårdens kök har i samverkan med
Kungsgården, Norrgården och förebyggande enheten tagit fram och sammanställt en
egen enkät som avser såväl kosten som måltidssit uationen. Endast Kungsgården och
Förebyggande enheten har genomfört mätningen, med snittresultatet 78 procent, vilket
är en ökning från 2020. De som äter maten är generellt mer nöjd med måltiden på
Kvistaberg (förebyggande enheten) än på Kungsgården. Det är samma mat som
serveras, men det finns skillnader i hanteringen som kan förklara att resultatet skiljer sig
åt mellan enheterna. Fortsatt arbete kring detta kommer att pågå under 2022.
Verksamheter na arbetar även med enklare uppföljni ng vid varje måltid, där resultatet
kommuniceras till köket vid samverkan. Menyn anpassas utifrån de äldres återkoppling
och önskemål.
Ande l bruka re som a nge r a tt må l ti de n på sitt ä ldre boe nde ä r e n tre vl ig stund på da ge n

Socialstyrelsens brukarundersök ning är försenad. Norrgårdens kök har i samverkan med
Kungsgården, Norrgården och förebyggande enheten tagit fram och sammanställt en
egen enkät som avser såväl kosten som måltidssit uationen. På Kungsgården
genomfördes en mätning, som visade att 70 procent ansåg att måltiden var en trevlig
stund på dagen. Detta är en ökning jämfört med 2020. På Norrgården intervj uades
boende kring måltiden med avseende på hur maten smakar samt hur man uppfattar
måltidsmiljön.
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2.2.2 Nämndmål: Mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt
åldrande.
Be skrivni ng

Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en
människa för att uppleva livet som meningsful lt och är en grundpelare för psykiskt
välbefinnande. Att möjliggöra möten över generationsgränser ser nämnden som en
prioriterad aktivitet. Kommunen ska i största möjligaste mån upplåta lokaler för att ge
andra aktörer möjligheter att till exempel anordna aktiviteter. Mötesplatser kan även
vara digitala.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komm e nta r

Nämndens verksamheter har utifrån rådande restriktioner haft begränsade möjligheter
att arbeta med möten över generationsgränser na. Sedan sommaren har det uppskattade
inslaget med besök från Ung Omsorg på vård- och omsorgsboenden kunnat återgå till
fysiska besök. Kontakten har fortgått under hela året om än i delvis anpassade former.
Biståndsenheten och förebyggande enheten har utvecklat sin samverkan genom att team
Trygg förstärkt hemgång också gett individuellt teknikstöd för att motverka det digitala
utanförskapet. Kungsgården har under året utvecklat ett samarbete med barn från
modersmålsenheten.
Möjligheten att upplåta lokaler åt andra aktörer har delvis varit begränsad under året
med anledning av pandemin.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

A ktiviteter där
integration sker mellan
åldersgrupper f inns
regelbundet i alla
verksamheter som
erbjuder aktiviteter

M ålvär de 2021

Uppnått

Kommunen upplåter
lokaler i syf te att
möjliggöra f ör andra
aktörer tex
f rivilligorganisationer att
utöka sitt aktivitetsutbud
f ör nämndens
målgrupper

Delvis uppnått

A ndel deltagare som
anger att de är nöjda
med den f örebyggande
insatsen de deltagit i

90%

85%

0

8

A ntal ansökningar
månadsvis gällande den
f ör år 2020 nya insatsen
social samvaro i ordinärt
boende ska öka

6
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Aktiviteter där integration sker mellan åldersgrupper finns regelbundet i alla
verksamheter som erbjuder aktiviteter

Målet bedöms uppnått då aktiviteter för integration mellan åldersgrupper fortgått under
året, om än i delvis anpassad form.
Kommunen upplåter lokaler i syfte att möjliggöra för andra aktörer tex
frivilligorganisationer att utöka sitt aktivitetsutbud för nämndens målgrupper

Möjligheten att upplåta lokaler och därmed ge möjlighet för utökat aktivitetsutbud har
varit delvis begränsad under året på grund av rådande restriktioner.
Andel deltagare som anger att de är nöjda med den förebyggande insatsen de deltagit i

En undersökning om nöjdhetsgraden hos de som deltagit i förebyggande enhetens
aktiviteter genomfördes i slutet av året. Personalen på förebyggande enheten för utöver
detta en kontinuerlig dialog med deltagarna för löpande utvärdering och anpassning
efter behov och önskemål. Utifrån dialogerna kan enheten konstatera att deltagarna är
mycket nöjda med de aktiviteter som genomförs och resultatet av mätningen visar att 90
procent av deltagarna är nöjda med den förebyggande insats de deltagit i.
Antal ansökningar månadsvis gällande den för år 2020 nya insatsen social samvaro i
ordinärt boende ska öka

Insatsen social samvaro har erbjudits sedan juli 2020 i syfte att motverka social
isolering under pandemin. Under hösten 2021 fattades beslut om att insatsen från och
med 2022 ska ingå i ordinarie hemtjänstinsatser, då antal ansökningar har minskat trots
att insatsen ger en positiv effekt. Insatserna promenad och social samvaro slås ihop och
bildar insatsen social aktivitet, som får en bredare innebörd. Den enskilde väljer själv
vad den önskar göra under tillfället för insatsen. Samtliga brukare med befintlig insats
social samvaro har informerats om denna ändring och möjligheten att ansöka om den
nya insatsen social aktivitet.
Målet att öka antalet ansökningar om insats social samvaro har inte uppnåtts, behovet
har snarare minskat. Vid årets slut hade 26 personer pågående insats, jämfört med 29
personer i början av året.
2.2.3 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta
framtidens behov
Beskrivning

År 2020 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet att definiera och
nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende ska klara av.
För att möta framtidens behov inom kommunal hälso- och sjukvård vilket även är nära
kopplat till socialtjänstinsatser krävs kompetenssatsningar. Samverkan med regionen
och andra aktörer behöver stärkas och ansvarsfördelning tydliggöras. I framtiden
kommer det att ske en ansvarsförskjutning där större ansvar för hälso- och sjukvård
läggs inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Denna roll- och
ansvarsförskjutning innebär att det sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer
vårdkrävande patienter inom kommunens ansvarsområde. Nämnden kommer fortsatt att
bevaka frågan, aktivt bidra i förändringsarbetet och vidta de åtgärder som behövs för att
möta framtidens behov.
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Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komm e nta r

Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har
varit i fokus under hela året. Nya samverkansfor mer och tätare möten har inrättats. För
att stärka kunskapen kring kommunal hälso- och sjukvård har verksamheternas chefer
deltagit i en tre dagar lång utbildning i systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete. Utbildni ngen erbjöds chefer i alla utförarverk samheter oavsett
regi.
Avtal tecknades i början av året med Palliativt kunskapscentr um, PKC, som drivs av
region Stockholm. Genom PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och
omsorgsnämnden tillgång till utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliat i v
vård och omsorg, ett behov som uppmärksammats under pandemin. Palliat iva ombud
har utbildat s i alla verksamheter oavsett regi.
Arbetet med medicinska vårdplaner ingar blev försenat på grund av att en ny ordinarie
läkare hos läkarorganisat ionen tillträdde först under hösten, detta efter en period med en
tillfäl li g läkare.
Målet bedöms delvis uppfyllt.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel patienter som har
en medicinsk
vårdplanering
genomf örd minst en
gång årligen

25%

100%

Berörda verksamheter
deltar i de
samverkansmöten som
idag f inns upprättade
mellan olika aktörer
samt arbetar aktivt f ör
att utöka samverkan
mellan region, kommun
och andra viktiga
samverkansparter

Delvis uppnått

A ndel brukare/patienter
med behov av
kommunala insatser
som kan skrivas ut f rån
slutenvården inom
angivna f ristdagar

100%

90%

A ndel SIP som
verksamheten kallas till
vid/ef ter brukares
utskrivning f rån sjukhus
där representant f rån
socialkontoret deltar

100%

95%

Ande l pa tie nte r som ha r e n me dici nsk vå rdpl a ne ri ng ge nomförd mi nst e n gå ng å rlige n

Medicinsk vårdplanering innebär att sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
samt baspersonal genomför skattningar och att läkaren gör en läkemedelsgenomgång.
Patient och anhöriga bjuds därefter in till medicinsk vårdplaner ing för att möta
patientlagens krav på delaktighet. Vid mötet går man igenom provsvar och nuvarande
status, vilket leder till en gemensam samsyn kring hur vården ska utformas framöver.
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Patient och anhöriga får möjlighet att ställa frågor samtidigt som patienten ges
möjlighet att berätta om sina önskemål. Medicinska vårdplaner ingar har återupptagits
under hösten på en av enheterna (Kungsgården) efter att en ny ordinarie läkare tillträtt
hos läkarorganisationen Familjeläkarna. Målet är inte uppnått, men arbetet fortsätter
under 2022.
Be rörda ve rksa m he te r de lta r i de sa mve rka nsm öte n som ida g finns upprä tta de m e ll a n
ol ika a ktöre r sa m t a rbe ta r a kti vt för a tt utöka sa mve rka n m e ll a n re gi on, kom mun och
a ndra vi kti ga sa mve rka n spa rte r

Övergripande samverkan mellan region, kommun och andra parter har varit prioriterad
under året. Behovet finns av en mer utvecklad samverkan på enhetsnivå.
Ande l bruka re /pa ti e nte r m e d be hov a v komm una la i nsa tse r som ka n skri va s ut frå n
sl ute nvå rde n inom a ngivna fristda ga r

En utskrivni ngsplanerare ansvarar för att ta fram månatlig statistik för antal fristdagar
för utskrivni ngsk lara. Snittet för utskrivningsk lara dagar är 0,6 under året och målet är
därmed uppnått.
Ande l SIP som ve rksa m he te n ka l la s ti l l vid/e fte r bruka re s utskri vning frå n sj ukhus dä r
re pre se nta nt frå n socia l kontore t de lta r

Som regel deltar biståndshandläggare alltid på de SIP:ar de blir kallade till. Det har varit
något enstaka fall då utskrivni ngsplanerare valt att inte delta på en SI P då en planering
gjorts i samband med utskrivning från sjukhus.

2.3 Lustfyllt lärande
2.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom
kompetensstyrning.
Be skrivni ng

Äldre- och omsorgsnämnden ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i
kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nämnden vill arbeta för
att i högre grad kunna fastanställda personal. Målsättningen är att öka andelen
undersköterskor i samtliga utförarverksamheter som ett led i att stärka kompetensen.
Möjligheten till kompetensutveck l ing inom det egna yrket ska vara en självklar del för
alla medarbetare. Vidare avser nämnden init iera satsningar inom språk- och kulturell
kompetens.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komm e nta r

En rad aktiviteter har genomförts under året kopplat till kompetensstyrni ng. Några
exempel är utveckling inom demens, där en Silviasyster och en Silviasj uksköterska
gemensamt med personal identifierat utvecklingsområden. Detta har lett till
tydliggörande av måltidssituat ionen samt stärkt arbete kring förhållningssät t för att öka
de äldres självständi ghet.
Verksamheter na har även deltagit i ett forskningsprojek t i samarbete med Mälardalens
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högskola kring mikroinlärni ng, där korta utbildni ngar kring covid-19 och demens
genomförs enkelt med hjälp av en smartphone. Andra insatser under perioden har varit
handledning för baspersonal samt löpande utbildning inom basal hygien samt utbildni ng
för chefer i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Samtliga medarbetare
inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har också deltagit i en utbildning i
feedbackkultur tillsammans med kollegor från Social- och arbetsmarknadsavdel ningen.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel medarbetare
inom nämndens
verksamhetsområde
som har individuella
kompetensutvecklingspl
aner ska öka årligen

92%

85%

A ndel anställda inom
utf örarverksamheterna
som har en
undersköterskeutbildnin
g ska öka

71%

70%

Någon f orm av
språksatsning som
syf tar till att öka
språkkunskaperna inom
svenska ska
genomf öras i alla
utf örarverksamheter

Delvis uppnått

Ande l m e da rbe ta re inom nä mnde ns ve rksa m he tsområ de som ha r i ndi vidue l la
kom pe te nsutve ckli ngspl a ne r ska öka å rli ge n

Andel medarbetare med individuel la kompetensutveck l ingsplaner har ökat sedan
föregående år och är nu i genomsnit t 92 procent.
Ande l a nstä llda inom utföra rve rksa m he te rna som ha r e n unde rsköte rske utbi ldni ng ska
öka

Inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i kommunal regi, har i genomsnitt 71
procent av de anställda undersköterskeutbi ldni ng, vilket passerar årets målvärde. Det
finns en variation mellan olika enheter och kompetenslyft pågår, bland annat genom
äldreomsorgsl yftet, som finansieras av statsbidrag.
Någon form a v språ ksa tsning som syfta r ti ll a tt öka språ kkunska pe rna i nom sve nska ska
ge nom föra s i a ll a utföra rve rksa m he te r

En pilot som omfattande cirka 15 medarbetare har genomförts och föll väl ut.
Utbildningen som testades var digital i poddformat och hade inriktni ngen
omsorgskunsk ap och yrkessvenska. Ytterligare insatser planeras till 2022.

2.4 Hållbar hälsa och liv
2.4.1 Nämndmål: Det finns en balans mellan vila och aktivitet i vardagen för
nämndens målgrupper.
Be skrivni ng

Ett aktivitetsutbud som är anpassat efter målgruppen är av stor vikt. Individen ska i hög
grad kunna påverka sin dag utifrån sin egen vilja och fokus. Tiden för vila och
reflektion bedöms vara minst lika viktig.
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Komm e nta r

Socialstyrelsens årliga brukarundersökni ng "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
som tidigare beskrivits försenad och det finns inga resultat att redovisa för 2021.
Enheterna har arbetat med aktiviteter kopplade till målet och utvärderat utfallet av
dessa. Målet bedöms delvis uppfyllt.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel brukare i vårdoch omsorgsboende
som uppger att de är
mycket eller ganska
nöjda med de sociala
aktiviteter som erbjuds
ska öka i jämf örelse
med f öregående år.

63%

70%

70%

A ndel brukare som
uppger att de känner sig
mycket eller ganska
trygga i sitt vård- och
omsorgsboende ska öka
i jämf örelse med
f öregående år.

83%

Minska antalet
f allskador inom Ä ldreoch omsorgsnämndens
vård- och
omsorgsboenden i egen
regi i jämf örelse med
f öregående år.

4

A ndel brukare som
uppger att de känner sig
mycket eller ganska
trygga med att bo kvar
hemma med stöd f rån
hemtjänsten ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

84%

A ndel brukare som vid
avslut av insatsen Trygg
f örstärkt hemgång
uppger att de har
upplevt sig trygga i
hemmet.

92%

90%

5

5

90%

94%

90%

Ande l bruka re i vå rd- och om sorgsboe nde som uppge r a tt de ä r mycke t e ll e r ga nska
nöj da m e d de socia l a a kti vite te r som e rbj uds ska öka i j ä mföre l se me d före gå e nde å r.

Den enhet som gjort egen mätning fick ett utfall på 70 procent som uppgav att de var
nöjda med de sociala aktiviteter som erbjudits.
Ande l bruka re som uppge r a tt de kä nne r sig mycke t e ll e r ga nska trygga i si tt vå rd - och
om sorgsboe nde ska öka i jä m före lse m e d före gå e nde å r.

Ingen mätning är genomförd under 2021 och måluppfyllelse kan ej bedömas.
Minska a nta le t fa ll ska dor i nom Äl dre - och omsorgsnä m nde ns vå rd - och
om sorgsboe nde n i e ge n re gi i jä m före lse m e d före gå e nde å r.

Antal fall som ledde till frakturer under 2021 var totalt 5 stycken i de verksamheter där
nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar. Målvärdet är uppnått. Hälso- och
sjukvårdspersonal har under året genomfört Socialstyrelsens utbildning "Ett fall för
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teamet" och arbetar teambaserat med verktyget samt med kvalitetsregistret Senior Alert
för att minska och förebygga fallskador.
Ande l bruka re som uppge r a tt de kä nne r sig mycke t e ll e r ga nska trygga me d a tt bo kva r
he m ma me d stöd frå n he mtjä nste n ska öka i jä m före lse m e d före gå e nde å r.

Brukarundersök ni ngen inte genomförd under 2021 och ingen egen uppfölj ning har
genomför ts. Alla hemtjänstut förare arbetar med den enskilda i fokus för att möjliggöra
ett tryggt kvarboende med stöd av hemtjänst.
Ande l bruka re som vi d a vslut a v insa tse n Trygg förstä rkt he mgå ng uppge r a tt de ha r
uppl e vt si g trygga i he mm e t.

En brukarenkät lämnas ut till brukare/anhör ig efter varje avslutat uppdrag. I enkäten
finns frågeställ ningar kring nöjdhet och upplevd trygghet. Målet är uppfyllt med ett
utfall på 94 procent som uppgett att insatsen bidragit till att de känner sig trygga i sitt
hem, vilket motsvarar 17 av 18 inkomna svar.

2.5 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.5.1 Nämndmål: Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad
valfrihet.
Be skrivni ng

Nämnden vill arbeta för att erbjuda hög valfr ihet i flera avseenden, på individnivå och
övergripande. Valfr ihet mellan utförare i olika driftsfor mer ska erbjudas och även på
individni vå utifrån att den enskilde kan påverka såväl val av utförare så som insatsens
genomförande.

Komm e nta r

Valfrihet och möjlighet att kunna påverka hur man vill ha sina insatser genomförda, är
ständigt i fokus i nämndens verksamheter.
Det finns i nuläget tre utförare av hemtjänst, två privata företag samt egen regi. Samtliga
ingår i valfr ihetssystemet LOV, lag om valfrihet, där den enskilde själv väljer utförare
utifrån det beslut om insatser som gäller. Inga nya utförare av hemtjänst tillkom under
2021.
Det finns fem valbara vård- och omsorgsboenden. Fyra av dessa ingår i
valfr ihetssystemet LOV och ett är upphandlat enligt LOU, lag om offent li g
upphandling. En ny utförare enligt LOV tillkom 2021. Upplands-Bro kommun ingår
även i Länsöverenskommelsen för bibehållet kostnadsansvar (LÖK), där placerande
kommun står för kostnaden för plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen.
Det finns sedan flera år tillbaka en väl implementerad rutin gällande val av utförare på
biståndsenheten.
Målet att andel brukare som uppger att de har fått plats på det särskilda boende där de
vill bo ska öka i jämförelse med föregående år är uppfyllt med ett utfall på 95 procent.
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Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

A ndel brukare inom
hemtjänsten som
uppger att de har f ått
välja utf örare av
hemtjänst ska öka i
jämf örelse med
f öregående år.

73%

A ndel brukare som
uppger att de har f ått
plats på det särskilda
boende där de vill bo
ska öka i jämf örelse
med f öregående år.

88%

95%

90%

4

4

6

A ntal utf örare inom
valf rihetssystemet (LOV)
f ör hemtjänst samt vårdoch omsorgsboende ska
öka jämf ört med
f öregående år

85%

Ande l bruka re inom he mtjä nste n som uppge r a tt de ha r få tt vä l ja utföra re a v he mtjä nst
ska öka i jä m före lse m e d före gå e nde å r.

Det finns inget resultat att redovisa, då Socialstyrelsens brukarundersökni ng inte
genomfördes 2021. Biståndsenhet en har tydliga rutiner kring brukarens val av utförare
och intern uppfölj ning av efterlevnad sker kontinuer l igt.
Ande l bruka re som uppge r a tt de ha r få tt pl a ts på de t sä rski lda boe nde dä r de vi ll bo ska
öka i jä mföre lse m e d före gå e nde å r.

Utifrån biståndsenhetens sammanställ ning av anvisade platser på vård- och
omsorgsboende har 95 procent av de individer som ansökt erbjudits sitt förstahandsval.
Det finns inga resultat att redovisa från Socialstyrelsens brukarundersökni ng då den inte
är genomförd under 2021. Biståndsenheten har tydliga rutiner kring brukarens val av
utförare och intern uppföljni ng av efterlevnad sker kontinuer li gt.
Anta l utföra re inom va lfri he tssyste me t (LOV) för he mtjä nst sa mt vå rd - och
om sorgsboe nde ska öka jä m fört me d före gå e nde å r

En ny utförare tillkom under 2021, vård- och omsorgsboendet Vardaga Villa
Silvertor get, beläget i Sigtuna kommun.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning

Äldre- och
om sorgsnäm nden

Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse
2020

Avvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

197 433

82 016

196 543

79 999

890

-2 017

-1 127

-9 842

Förebyggande
verksamhet

8 533

257

7 321

615

1 212

358

1 570

1 875

Trygg Förstärkt
Hemgång

2 136

0

1 857

64

279

64

343

1 156

118 681

46 791

121 387

42 621

-2 706

-4 170

-6 876

3 097

Hemtjänst
Myndighetsutövni
ng
Övergripande
Sum m a

7 758

0

8 177

454

-419

454

35

-582

26 943

2 944

18 879

7 792

8 064

4 848

12 912

-1 933

361 484

132 00
8

354 164

131 54
5

7 320

-463

6 857

-6 229

Varav kapitalkostnader
Äldre- och
om sorgsnäm nden
(tkr)
Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE
Förebyggande
verksamhet
Trygg Förstärkt
Hemgång
Hemtjänst
Myndighetsutöv
ning

Budget 2021

Redovisat 2021

Avvikelse 2021

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Netto

556

33

601

49

-45

-16

-61

36

3

77

10

-41

-7

-48

0

0

0

0

0

0

0

236

14

247

20

-11

-6

-17

0

0

0

0

0

0

0

Övergripande

131

12

116

16

15

-4

11

Sum m a

959

62

1 041

95

-82

-33

-115

3.2 Ekonomisk analys
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2021 med 6,9 mnkr, vilket
motsvarar 3,0 procent. Kostnader i samband med covid-19 uppgår till 13 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget, vakanser samt
ersättning från Socialstyrelsen avseende covidkostnader tillhörande 2020.
Vård- och omsorgsboende
Verksamhetsområdet visar ett underskott med 1,1 mnkr. Vård- och omsorgsboenden
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enligt LOV avviker negativt med 7,1 mnkr, trots lägre volymer mot budgeterat.
Kostnadsavvikelsen beror på ökade personalkostnader inom egen regi i samband med
covid-19 samt saknad täckning för fasta kostnader beroende på låga volymer under
större delen av 2021 på Norrgården.
Vård- och omsorgsboende enligt LOU avviker positivt med 0,6 mnkr och övriga externa
platser avviker positivt med 2,6 mnkr beroende på lägre volymer.
Åtgärdsplan:
Som pågående och långsiktiga åtgärder arbetar boenden inom egen regi med optimering
av personal- och schemaplanering, översyn av övriga omkostnader inom egna boenden
samt hemtagning av extern placering.
Förebyggande verksamhet
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,6 mnkr till följd av personalvakans
och lägre omkostnader beroende på lägre antal deltagare.
Trygg förstärkt hemgång
Trygg förstärkt hemgång visar ett överskott med 0,3 mnkr i resultat beroende på
anpassning av bemanning utifrån behovet inom verksamheten.
Åtgärdsplan:
Resursoptimering har vidtagits inom verksamhetsområdet och är uppfylld enligt
åtgärdsplan.
Hemtjänst
Verksamhetsområdet hemtjänst avviker negativt med 6,9 mnkr, beroende på omfattande
behov som ger högre volymer mot budgeterat samt på höga personal- och omkostnader
inom egen regi.
Åtgärdsplan:
Öka andelen tillsvidareanställda är en åtgärd som uppfyllts under 2021. Målet var en
ökad kontinuitet för kunderna samt att minska behovet av timvikarier. Arbete med
schema- och planeringsoptimering samt att delaktiggöra medarbetare inom hemtjänst i
egen regi är åtgärder som inte gav full effekt under 2021 och arbetet fortgår.
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning visar resultat enligt budget.
Övergripande
Övergripande verksamhet visar ett överskott med 12,9 mnkr beroende på ersättning från
Socialstyrelsen gällande covid-19, överskott från det generella statsbidraget Säkerställa
en god vård och omsorg av äldre, låga omkostnader för skyddsmaterial under perioden
samt reserver avsatta till volymförändringar.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Covid-19
Under 2021 har kostnader kopplat till covid-19 uppgått till cirka 13 mnkr. De extra
kostnaderna avser till största delen personalkostnader till följd av ett ökat
bemanningsbehov och sjukskrivningar. Kostnaderna ligger främst inom hemtjänst och
vård- och omsorgsboenden. Anställda som under perioden tillfälligt har arbetat på andra
enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet.
Samtlig ersättning från 2020 är nu återbetald till kommunerna och har totalt uppgått till
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7,2 mnkr.
Besked om ersättning till kommuner gällande kostnader för 2021 har ännu inte
förmedlats.
Ersättning gällande höga sjukskrivningskostnader för kommunerna beroende på covid19 har betalats ut från Försäkringskassan från januari till och med juli 2021 och uppgår
till 0,8 mnkr för Äldre- och omsorgsnämnden. Beloppet har fördelats ut till berörda
verksamheter.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt
(tkr)

Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Redov
isat
tom
2021
Netto

Redov
isat
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

Sum m a

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.

3.5 Investeringsredovisning

Total
kalkyl

Redovisat
2020

Redovisat
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och omsorgboende
inkl HSE

1 270

0

355

1 270

915

0

Hemtjänst

150

0

232

150

-82

0

Förebyggande enheter

180

0

78

180

102

0

Övergripande

300

0

0

300

300

0

1 900

0

665

1 900

1 235

0

Projekt

Sum m a

Om budget
eras till
2022

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Äldre- och omsorgsnämndens investeringar uppgår total till 0,7 mnkr för 2021 och
består av inventarier inom följande verksamhetsområden; vård och omsorgsboende,
förebyggande verksamhet samt hemtjänst.
Vård- och omsorgsboende
Stolar, sängutrustning, smart-TV, cykelmanoped, medicinvagn samt grillar och
utemöbler inom vård- och omsorgsboenden. Beloppet uppgått till 0,4 mnkr.
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Förebyggande verksamhet
Utemöbler samt övriga inventarier, beloppet uppgår till 0,08 mnkr
Hemtjänst
Cyklar med kringutrustning samt inredning till tvättstuga.
Beloppet uppgår till 0,2 mnkr.
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation äldre- och omsorgsavdelningen
Förtydl iga nde a v proce ss

Social dokumentation ska följa de lagar och föreskrifter som finns
Risker: Genomförande plan er saknas
Kontr ollmoment
Egenkontroller av social dokumentation
Ingen avvikelse

Kom m entar
Kontroller gällande andel genomf örandeplaner sker
regelbundet i alla verksamheter, resultatet f ör året visar
att andel ärenden där en uppdaterad genomf örandeplan
f inns är 94 procent, en minskning om en (1) procent
sedan f öregående mätning.

Process: Upphandling
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Kontr ollmoment

Inf ör köp av tjänst eller varor kontrollera upphandlade
leverantörer
Ingen avvikelse

Kontroll att köp av tjänst eller varor sker enligt
avtal/upphandlad leverantör
Ingen avvikelse

Kom m entar
Kontroll om det f inns upphandlade leverantörer vid köp
av tjänster och varor genomf örs inf ör varje köp. Utif rån
att kontroll genomf örs vid samtliga köp anses ingen
avvikelse f öreligga.
I undantagsf all genomf örs dock köp utanf ör avtal vilket
kan ske till exempel vid akuta situationer eller vid
specif ika behov där upphandlad leverantör inte f inns att
tillgå.
Stickprov genomf örs på f akturor enligt planering.
Stickproven har visat att hos samtliga granskade f akturor
har köp genomf örts via upphandlad leverantör.

Process: Medarbetare
Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter.
Kontr ollmoment

Kom m entar

A vdelningschef begär in upprättad handlingsplan
Ingen avvikelse

Samtliga av nämndens verksamheter f örutom en har
lämnat in godkända handlingsplaner till avdelningschef .
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation- äldre- och omsorgsavdelningen
Risker: Genomförande plan er saknas.
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-05-31

Egenkontrollsmall f ör granskning av
genomf örandeplaner f inns upprättad.

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Upphandlingsf orum i strukturerad f orm är ännu
inte uppstartat via upphandlingsavdelningen.
Dock sker nära samarbete med avdelningen vid
upphandling inom nämndens ans vars område.

2021-12-31

Nära samarbete sker med upphandlingsenheten
i samtliga upphandlingar inom nämndens
ansvarsområde samt inf ör kartläggning av
kommande upphandlingsbehov. Samarbete
kommer f ortsätta under år 2022.

Slutdatum

Kom m entar

2021-09-30

Kompetensf örsörjningsplan f ör avdelningen är
f ärdig. Planen uppdateras f ortlöpande och
arbete kommer f ortgå under kommande
verksamhetsår.

Mall egenkontroller

A vslutad

Process: Upphandling
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Åtgär der
Representant i upphandlingsf orum

A vslutad
Samarbete med upphandlingsenheten

A vslutad

Process: Medarbetare
Risker: Kompetensförsörjning.
Åtgär der
Kompetensf örsörjningsplan

A vslutad

Risker: Kompetensbrist samt ökade bemanningsbeho v.
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-06-30

A ndel medarbetare som har upprättade
kompetensutvecklingsplaner vid årets slut är 92
procent, en ökning om en (1) procent sedan
f örra mätningen. Kompetensutvecklingsplaner
f ör samtliga medarbetare uppdateras i samband
med medarbetarsamtal.

Kompetensutvecklingsplaner

A vslutad

Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter.
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Handlingsplaner är upprättade utif rån resultat på
HME-enkät. Å tgärder är påbörjade.

Upprätta handlingsplan

A vslutad
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1.1.1 Sammanfattning
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den
beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner
arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av
det gemensamma välfärdsarbetet.
Den största utmaningen under detta pandemiår har varit att upprätthålla smittskyddet för
medarbetare och invånare, samt att kunna bemanna våra verksamheter som stundtals har
haft väldigt hög sjukfrånvaro. Det finns även en utmaning i att hantera känslan av
orättvisa, när stora delar av personalstyrkan måste vara på sina arbetsplatser och
dagligen handskas med skyddsutrustning, oro och frustration hos sig själva och våra
invånare, medan andra grupper har uppmanats att jobba hemifrån.
Vid utgången av 2021 är 2 037 personer tillsvidare- eller visstidsanställd med
månadslön. Det är en ökning med 18 medarbetare jämfört med 2020. Antalet
timanställda under året (omräknat till årsarbetare) har fortsatt att sjunka. År 2021 är det
108 årsarbetare och 2020 var det 134 årsarbetare. Det innebär att det totalt sett är 2 047
årsarbetare år 2021 och år 2021 var det 2 052.
Det är mycket glädjande att se antalet timanställda sjunker och tillsvidareanställda
medarbetare ökar i stället.
När dessa siffror ställs i relation till en sjukfrånvaro som motsvarar 148 årsarbetare
under året är det glädjande att se att verksamheterna i hög utsträckning valt att
månadsanställa vikarierna.
Den totala sjukfrånvaron för år 2021 är 7,7%, motsvarande siffra år 2020 var 8,2%.

1.1.2 Personalstatistik
Antal månadsanställda medarbetare
Anställningsform

År 2021

År 2020

År 2019

Tillsvidareanställda

1 727

1 710

1 709

310

309

255

2 037

2 019

1 964

Tidsbegränsade
månadsanställda
Totalt

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda:
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)
Anställningsform

År 2021

År 2020

År 2019

Tillsvidareanställda

1 668

1 646

1 646

Tidsbegr.månadsanställda

271

272

214

Timanställda

108

134

156

2 047

2 052

2 016

Totalt
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Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda
År 2021

År 2020

År 2019

Totalt

87,6

86,2

84,4

Kvinnor

86,9

85,2

83,1

Män

90,3

90,1

89,2

Könsfördelning, tillsvidareanställda medarbetare 2021-12-31
Kvinnor %

Män %

Tillsvidare anställda

78,4

21,6

Kommunledningsgruppen

71,4

28,6

Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare
Medelålder tv-anställda

År 2021

År 2020

År 2019

44,4

44,9

45,0

Framtida pensionsavgångar Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1955-1960
Födda år
Antal

År 1955

År 1956

År 1957

År 1958

År 1959

År 1960

7

6

19

16

37

36

Notera: Utöver ovanstående lista finns även 1 person född år 1953 samt 5 personer
födda 1954.
Pensionsutbetalningar
Under 2021 har totalt 1087 uppburit tjänstepension som betalas av kommunen. Av
dessa har 1050 tjänstepension och 37 personer har familje- eller efterlevandepension.
Utöver detta finns det personer som enbart har rätt till den premiebestämda delen av
tjänstepensionen som den enskilde har placerat hos valt försäkringsbolag.
Antalet pensioner som betalas av kommunen har minskat eftersom de flesta som går i
pension endast har rätt till den premiebestämda delen som den enskilde har placerat hos
valt försäkringsbolag.

1.1.3 Lön
I Upplands-Bro kommun ska lönepolitiken upplevas som rättvis och lönestrukturen ska
avspegla kommunens krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens.
Utbetald lön (i kr) inkl PO-påslag (ca 41 %) och övriga omkostnader
År
SEK

Verksamhetsberättelse år 2021

År 2021

År 2020

År 2019

1 111 732 704

1 093 985 615

1 087 016 104
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Månadslön, medel, för de åtta största yrkesgrupperna år 2021-12-31
Befattning

Antal

Månadslön

Medellön i kommunen

1 727

35 837

Barnskötare

247

26 536

Förskollärare

135

36 815

Grundskollärare

184

43 130

Gymnasielärare

76

44 469

Socialsekreterare

53

39 935

Stödassistenter

99

27 699

Undersköterska

101

27 678

50

26 219

Vårdbiträde

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken
Andel %

År 2021

År 2020

År 2019

95,8

95,1

93,9

1.1.4 Hälsa
Kommunens arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund
livsstil. Arbetsmiljö handlar också om tydlighet i organisation, uppdrag och mål och
återkoppling i uppdrag och förväntningar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
och erbjuda attraktiva arbetsplatser.
Upplands-Bro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, 1500 kr för år 2021, för att
uppmuntra till en sund livsstil.
Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inte är tillåten under
arbetstid och att alla arbetsplatser är rökfria.
Arbetsskador och tillbud rapporteras i KIA - ett webbaserat verktyg som AFA
Försäkring tillhandahåller.
Arbetsskador och tillbud
År
Antal

År 2021

År 2020

År 2019

586

633

480

Sjukfrånvaron har under 2021 vänt nedåt. Det råder stor obalans mellan yrkeskategorier,
vilket kan förklaras av den pandemi som drabbat världen under året. De
medarbetarkategorier som inte kunna arbeta hemifrån, har uppmanats att stanna hemma
vid minsta förkylningssymptom.
Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid
År 2021

År 2020

År 2019

Totalt

7,7

8,2

6,0

Kvinnor

8,5

9,0

6,6

Män

5,0

5,5

3,8
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Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid
År 2021

År 2020

År 2019

-29 år

5,9

6,5

4,7

30 - 49 år

7,4

7,8

6,0

50 - år

8,5

9,1

6,4

Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron
År
Andel sjukdagar > 60

År 2021

År 2020

År 2019

43,4

36,4

42,9

Sjukfrånvarotimmar
Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2080 timmar
Antal timmar
Motsvarar antal
heltidsarbetare

År 2021

År 2020

År 2019

307 916

329 335

236 969

148

158

114

Rehabilitering
Kommunens systematiska arbete med rehabilitering fortsätter. Cheferna har
huvudansvaret, men personalavdelningen erbjuder stöd för de som behöver.
Under året har 632 rehabiliteringsärenden dokumenterats. Av dessa har 444 avslutats,
varav 369 medarbetare är åter i tjänst. Vid dag 15 upprättas en rehabiliteringsplan
oavsett sjukdomsorsak.
Arbetsmiljöarbetet
En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, efter framtaget koncept av Sunt arbetsliv, har
erbjudits även under år 2021. Det är framför allt nya chefer och skyddsombud som
bjudits in. Vid dessa tillfällen integrerades kommunens egna rutiner med lagar och avtal
för att tydliggöra hur kommunen arbetar med dessa frågor.
Ett informellt utskott till Cesam bestående av fackliga representanter och
personalavdelningen har träffats regelbundet under året för att fördjupa sig i
arbetsmiljö- och samverkansfrågor och hålla dialogen vid liv.
Personalavdelningen erbjuder också seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa tillfällen
innefattar de krav som Diskrimineringslagen ställer - bort från planer för att istället
arbeta aktivt med frågorna i samverkan på varje arbetsplats.
Under året har en modul för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet köpts in
till kommunens verksamhets- och uppföljningssystem, Stratsys. Från och med år 2022
ska allt arbetsmiljöarbete dokumenteras här.
Pandemin
Den pandemi som under årets drabbat världen har påverkat arbetsmiljön på många sätt.
Vissa verksamheter har varit extremt drabbade.
Det har krävts nya arbetssätt och annan metodik för att uppfylla de lagkrav som finns
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kring att hantera smitta och sjukdom i enlighet med Arbetsmiljölagen. Personalavdelningen har jobbat nära cheferna för att förse dem med information och kompetens
kring området.
Det har även varit ett intensivt arbete med rekrytering av framför allt timvikarier på
grund av den höjda sjukfrånvaron, bland medarbetare inom vård, omsorg, skola och
förskola.
Bland de medarbetare som kunnat arbeta hemifrån syns inte samma markanta höjning
av sjukfrånvaron. Vilket kan förklaras av att det är fullt möjligt att jobba hemifrån med
milda förkylningssymptom.

1.1.5 Dagens och framtidens kompetens
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande
förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan. Rekrytering,
kompetensutveckling för chefer och medarbetare, organisationskultur och sättet som
prestationerna utvärderas och belönas på, behöver fungera som en helhet och för att
skapa de nödvändiga förutsättningarna för att innovation ska blomstra i kommunen.
Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare
med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet
utvecklas Upplands-Bro.
Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att
Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal.
Det pågår ett aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket och inom ramen för detta behöver
den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.
Det är stor konkurrens om kompetenser och Upplands-Bro kommun vill vara ett
attraktivt alternativ för dem som är jobbsökande. Den bästa marknadsföringen är nöjda
medarbetare, vilket även omfattar de som slutar och de kandidater som söker jobb i
kommunen. Kommunen vill självklart också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som
redan är anställda. Kommunen vill vara en arbetsgivare där det finns så bra utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet kan vara att föredra framför att söka sig till en annan
arbetsgivare.
Kommunens medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som startas upp vart annat år och
som sträcker sig över två terminer. Under 2021 har 18 aspiranter påbörjat programmet.
De har sökt till programmet utifrån sitt eget intresse för ledarskap och valts ut i
konkurrens. Urvalet har skett genom urvalstest och referenser från deras chefer. Vid
urvalet har det vägts in att gruppsammansättningen ska spegla hela kommunens
verksamhet. Aspiranterna träffas vid totalt 9 tillfällen, de flesta är heldagar. Programmet
är ett led i arbetet med kompetensförsörjningen för att behålla kompetenta medarbetare,
men också för att trygga chefsförsörjningen.
Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas
Arbetet med heltidserbjudandet har fortsatt under året, dock med minskat fart på grund
av pandemin. Samtliga annonser som har publicerats har säkerställts att det är
heltidstjänster. Medarbetare med deltidstjänst har erbjudits och fått förhöjd
sysselsättningsgrad upp till heltid.
Sedan maj 2019 finns en bemanningscontroller på plats. Hon har arbetat aktivt med
implementering av ett arbetssätt som innebär optimal arbetstidsplanering. Det har skett
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genom utbildning i bemanningsekonomi och resursanvändning inom verksamheterna.
Samt utbildning och stöd i användning av funktionaliteten i systemstöden för
personalplanering och vikariehantering.
Bemanningsfunktionen medverkar vid uppföljning med enheterna inom socialkontoret
kring personalplanering och bemanning, med chefer, samordnare och enhetsledare.
Under året har 51 uppföljningar genomförts. Funktionen resursplanerar även med chefer
och enhetsledare inom äldreomsorgen gällande över- och underkapacitet och stödjer
systemanvändning i verksamheterna för bemanningsplanerarna och enhetsledare. 14
utbildningsinsatser har slutförts.
Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018:
•
•
•
•
•
•

Ha heltid som norm vid anställningar
Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen
Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman
Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare
Minska framtida rekryteringsbehov
Förbättra strukturer och arbetssätt

Indikatorer
Andel medarbetare med
heltidsanställning

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

87,6

86,2 %

84,4 %

Utveckla personalfrämjande åtgärder
Kommunen har sedan 2019 en förmånsportal. Syftet med en förmånsportal är framför
allt att synliggöra hela värdet av den lön och de förmåner som ingår anställningen. Där
finns även ett skräddarsytt paket av attraktiva förmåner som kan beställas direkt i
portalen, t ex rabatterade friskvårdsalternativ. Under 2021 har 42 % av medarbetarna
nyttjat friskvårdsbidraget, i genomsnitt 1 394 kr per person. Total kostnad 1 379 975 kr.
Under år 2020 var den totala kostnaden 1 360 444 kr.
Kommunen erbjuder aktiviteter som är gratis för medarbetarna att delta i, som
badminton, spinning, fotboll och gemensam löprunda. Under hösten 2021 har de flesta
aktiviteterna gått igång igen.
Ledarskap
Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär:
- att driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen
- att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i
- att hålla budget
- att efterleva lagar, avtal och interna styrdokument
För att möjliggöra detta krävs goda förutsättningar för ledarskapet, i den alltmer
komplexa omvärld som vi alla befinner oss i.
Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda per 31
dec respektive år.
Antal chefer
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Ledarskapsstöd
Förväntningarna på ledarskapet finns nedtecknade i en ledarfilosofi och i
organisationsfilosofin HEP. En årlig individuell utvecklingsplan skapas i dialog med
närmsta chef.
Som en hjälp erbjuder personalavdelningen ett ledarstöd med intern resurs. Exempelvis
erbjuds grupphandledning, individuell handledning och ledningsgruppsutveckling.
Detta ledarstöd utgår från organisationsfilosofin HEP och ledarfilosofin. Varje ny chef
erbjuds även stöd i form av ”Chefens kompis”, dvs enskilda samtal för att få hjälp att
konkretisera HEP och ledarfilosofin i sitt eget ledarskap, men deltagarna ges även
möjlighet att lyfta andra utmaningar i sin nya roll.
Personalavdelningen bjuder också löpande in nya chefer till genomgångar av
arbetsgivarrollen och vad den innebär.
Kommunledningskontorets avdelningar erbjuder en obligatorisk blockutbildning för alla
nyanställda chefer. Dessa block ges löpande varje år. Utöver detta erbjuder
avdelningarna ledarskapsstöd i form av öppna seminarier inom sitt respektive
specialistområde.
Kommundirektören har haft ett ledarforum som har träffats digitalt vid åtta tillfällen
under 2021. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs
tillsammans. Det har varit ett större fokus under året att uppmärksamma interna
föreläsare. Alla tillfällen har i år skett digitalt och har filmats för att kunna erbjudas till
fler och möjliggöra en mer flexibel närvaro.
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 befintliga medarbetare och tillvarata
kompetensen vid avslut av anställningar, vid t ex pensionsavgångar.
Detta är ett ständigt pågående arbete i kommunen, i enlighet med kommunens
kompetensförsörjningsstrategi.
Personalomsättningen ligger nu på den nivå där den varit historiskt.
År 2021

År 2020

År 2019

Alla tillsvidareanställa

10,2

9,5

9,8

Chefer

10,1

10,2

8,9

All rekrytering sker numer internt. Verksamheterna arbetar mer kompetensbaserat och
det är högre kvalitet på våra annonser, som alla kvalitetssäkras innan publicering.
Under året har personalavdelningen rekryterat 250 timvikarier för att tillmötesgå
verksamheternas personalbehov.
Rekryteringsfunktionen har under året genomfört 60 rekryteringar från ax till limpa. Av
dessa var 11 chefsrekryteringar. 475 annonser har granskats av funktionen och i cirka 50
rekryteringar har rekryteringsfunktionen varit en del av processen, via search och
referenstagningar.
Vikariefunktionen har under året arbetet med rekryteringar av vikarier, akuta
rekryteringar av vikarier under pandemin och stöttat vid sommarrekryteringar.
Verksamhetsberättelse år 2021
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Vikariefunktionen har även arbetat med att omplacera vikarier utifrån behoven i
verksamheterna, hanterat lasbevakningar, förnyat anställningsavtal samt avslutat
vikarier.
Av inrapporterad frånvaro i Timecare Pool har på Socialkontoret 84% kunnat täckas av
timvikarier från systemet. På Utbildningskontoret har 81% tillsatts från systemet och på
Kultur och fritidskontoret har 96% täckts upp.

1.1.6 Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten genomfördes senast i januari 2021. Enkäten innehåller de nio HMEfrågorna som är framtagna av SKR, samt sex frågor som handlar om den psykiska och
sociala arbetsmiljön.
Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta
fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras,
riskbedöms och följs upp under året.
År 2021

År 2020

År 2019

Upplands-Bro medelvärde

80

79

80

Alla kommuner

80

79

79

Andel svar i %

87

84

82
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1.1.1 Ansvarsområde och organisation
Cheferna inom kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att
miljöarbetet leds, utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat
kommunens kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Cheferna
ansvarar även för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare,
och återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud.
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av
miljöstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt kommunala
bostadsbolaget. Miljöstrategen utvecklar och samordnar det systematiska
ledningsarbetet och fungerar som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud.
Miljöombudet medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt
delta vid miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i
kontorets mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om
detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen.
Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Revision enligt
Svensk miljöbas sker årligen av det systematiska miljöarbetet.
Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare,
näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår för
perioden 2021-2022 i en klustersamverkan med Sollentuna, Upplands Väsby och
Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret ansökt om och blivit beviljade bidrag från
Energimyndigheten för att tillse att invånare får den service och information de behöver
för att underlätta energieffektivisering och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp
i atmosfären.

1.1.2 Kommunens miljöarbete
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger
till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex
betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer
har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som
helhet kan nå sina mål. En ny miljöutredning har tagits fram och blev klar 2021. Från
denna kommer nya aspekter och en ny miljöpolicy att arbetas fram under första halvåret
2022 i samband med det nya miljöprogrammet.
Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019. För tredje året i rad
är nu kommunen godkända enligt Svensk miljöbas. Samtliga verksamheter kallas till
revision uppdelat på en femårsperiod. Kommunikation och förankring av miljöarbetet
mellan arbets- och ledningsgrupper inom organisationen behöver ske löpande under året
för att fortsätta förbättra den positiva miljöpåverkan och samtidigt minska den negativa.
Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och
ansvarat för kartläggning av arbetet med rådgivning till invånare gällande
energieffektivisering. Samtliga genomförda inslag har bidragit till att föra vidare
kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns.
Kommunens invånare har möjlighet att vända sig till den centrala energi- och
klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller
byta till förnyelsebara energikällor. Sedan 2021 kan kommunens invånare även vända
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sig direkt till en anställd person inom klustret.

1.1.3 Viktiga händelser under året
•

Miljöutredning. Miljöutredningen ligger till grund för det systematiska
miljöarbetet inom kommunen. I mars 2021 blev den nya klar och utifrån denna
kommer aspekter och miljöpolicy att arbetas fram vilket kommer att ske i
samband med nytt Miljöprogram som tas fram under vintern och våren 2022.

•

Energi- och klimatrådgivningen. Genom den nya klusterbildningen har vi
tillsammans sedan 2021 en person anställd som arbetar för samtliga fyra
kommuners energi- och klimatrådgivning. Olika aktiviteter har skett under 2021:
o Utskick information till nya villaägare: 198 st
o Besök på tekniska muséet: 5 klasser
o Rådgivningssamtal till invånare: 14 st
o Antal deltagare i regionala webbinariet ’Fixa solpanel’ och ’Fixa
laddplats’: 15 st
o Deltagare på webinarium under Mobilitetsveckan: 2 st
o Nyhetsbrev utskick till BRFer: 66 föreningar
o Marknadsföringskampanj om EKR: 2 tillfällen
o Kampanj mot företag genom näringslivs nyhetsbrev: 3 tillfällen
o Uppdatering av hemsidan med information om EKR

•

Earth Hour-veckan. Även 2021 har präglats av digitala evenemang på grund av
Covid-19. Följande kunde genomföras: Utställning av energi- och
klimatrådgivningen i Kontaktcenter i Kungsängen hela veckan, digital kampanj
om kommunens arbete för miljön med nyheter varje dag med rubriker:
o Miljön i fokus!
o Så satsar kommunen på ökad cykling
o Solpaneler – tänk på det här!
o Nya fyrfackskärlen ger goda miljövinster
o Därför väljer kommunen ekologiskt!

Inom kulturen skapades två kulturmiljöpromenader, en i Kungsängen och en i Bro, ett
författarbesök med Björn Wiman om hans bok ’Sent på jorden – 33 tankar om världens
största nyhet’, samt en Rock- och popkonsert.
•

•

Fossilfritt 2030. Genom samverkan når vi längre. Upplands-Bro kommun är
med i det treåriga samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som syftar till att stötta
deltagande organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria
transporter. Under 1,5 år har beställare, nyckelpersoner för olika funktioner och
chefer kunnat ta del av stöd kring framtagande av fordonspolicy, omställning till
fossilfri fordonsflotta, upphandling av olika transporter, upphandling digitala
körjournaler, projekt inom hållbart resande, information om elektrifiering, m.m.
Projektet pågår fram till slutet 2022. Genom Fossilfritt 2030 kommer vi även att
kunna arbeta med Hållbart resande under 2022 genom att genomföra en
resvaneundersökning bland personalen.
Miljöstipendiet. Miljöstipendiet för 2020 delades ut och tre personer, Afsaneh
Kasiri, Lina Bergkvist och Johan Björklind Möllegård, har nominerats för 2020.
Alla visar på gott mod och ett stort engagemang för hållbar utveckling. En av
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dessa personer vill vi dock särskilt lyfta:
Johan Björklind Möllegård som tålmodigt och frekvent åstadkommit förbättringar inom
kommunen som inte bara gynnar miljön i stort utan även många invånare. Vi är stolta
och glada över all kunskap om miljö och det engagemang för densamma våra kollegor
sprider i sitt arbete för Upplands-Bro kommun.
•

•
•

I årets Aktuell hållbarhetsranking för miljöbästa kommun kunde vi se att
Upplands-Bro ökade sin placering med 48 steg från plats 152 till plats 104.
Ca hälften av alla frågor ändras från år till år vilket gör det svårt att se en tydlig
jämförbarhet.
En ny avfallsplan håller på att ta form, vilket är ett samarbete mellan UpplandsBro, Sigtuna, Knivsta och Håbo kommun. Ansvarig enhet är Avfallsenheten och
planen ska ersätta befintlig och gälla från och med 2023.
Inom Kultur- och fritid har bl.a. följande miljöaktiviteter skett:
o I biblioteket skickas lånekvitton rutinmässigt ut per e-mail
o Enkom vegetarisk kost
o Bibliotekets böcker plastas in med miljövänlig plast
o För att minska antalet transporter från nätbokhandlare görs större men
färre beställningar
o Digitala möten och minskar därmed transporter
o Friluftslivets år firades med kultur- och naturvandringar
o Ploggningsstationer vid Lillsjön och Hällkana
o Extra fokus på renhållning vid våra badplatser under sommaren
o Upphandling av digitalt kemikaliehanteringssystem påbörjat
o Byte av ventilationsaggregat i ridhuset
o Vi är med i ”Städa Sverige” där föreningarna får bidrag av den
organisationen för att städa i kommunen. Ett exempel från året som vi
fick ta del av var i september då Upplands-Bro Broncos plockade upp
hela 41 säckar brännbart, 50 säckar icke brännbart, 10 säckar miljöfarligt
och 2 säckar med pant.
o Konstskola för barn och unga med tema återbruk
o Bioinspira- Sommarmat på fritidsverksamhet för 9-12 år studiebesök
grödor och mat och om att odla hållbart i Bro
o Miljöworkshop, heldag för personal som jobbar med kreativt skapande
för barn. Finansierat av det interna miljöstipendiet som Kulturscen fick,
lett av Sonia Braska.
o Kreativt och hållbart skapande-utomhus i Kungsängen Kulturscen i
samarbete med Öppna förskolan. Workshopen för kommuninvånare
byggde på idéer och kunskap från en tidigare miljöworkshop
o Under Earth hour skulle föreställningen Sopor, en clown- och
cirkusföreställning där publiken får ta del av tankeväckande frågor kring
hur sopor hanteras idag spelas. Den sköts upp på grund av rådande
pandemiläge och spelas istället den 27/11.
o Kompetensutveckling för verksamma inom skapande verksamhet för
barn genomfördes om Agenda 2030 och hur man kan skapa med barn i
enighet med målen och hur man kan använda sig av målen som kreativ
inspiration. Workshopen finansierades av prispengarna för det interna
miljöstipendiet. Workshopens syfte var även att resultera i en workshop
för barn och vuxna inom samarbetet med Öppna förskolan den 17/9.

Verksamhetsberättelse år 2021
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1.1.4 Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035
På riksnivå har man antagit ett klimatpolitiskt ramverk vilket innebär en klimatlag, nya
klimatmål, samt ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet som antogs 1 jan 2018, innebär att
Sverige senast år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För
Upplands-Bro kommun innebär detta bland annat en omställning till fossilfria
transporter samt en fortsatt energiförsörjning med förnybar energi.
I landet ser man en fortsatt efterfrågan på ekologiska livsmedel, samtidigt som den
svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. En åtgärdsplan för att öka
ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel överlämnades till
Regeringskansliet i februari 2018 och en regional livsmedelsstrategi för
Stockholmsområdet antogs 21 augusti 2019. Målet är att 60 % av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Inom
Upplands-Bro kommun var 40,5 % av livsmedelsinköpen ekologiska under 2021, vilket
innebär en ökning med dryga två procentenheter per år om vi ska nå det nationella
målet.
En nationell strategi för cirkulär ekonomi är framtagen och denna pekar ut fyra olika
områden: produktion och produktdesign; konsumtion och användning av material,
produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp; drivkraft för näringsliv och andra
aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Att arbeta
för en cirkulär ekonomi ger Upplands-Bro kommun stöd för i budget 2021 samt i
budget för 2022, och frågan kommer att kunna bli aktuell på olika sätt inom
kommunens verksamheter.
Agenda 2030 innehåller de 17 globala hållbarhetsmålen vilka genomsyrar UpplandsBro kommuns övergripande mål i budget från och med 2021.
1.1.4.1 Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor
Ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Ett hållbart företagande driver utvecklingen
framåt och bidrar till en ren miljö, en god ekonomi och en god social välfärd för
invånare. Därför vill Upplands-Bro kommun uppmärksamma de företag som prioriterar
ett integrerat förhållningssätt av hållbarhet i sin affärsmodell, genom att dela ut priset
’Årets hållbara företag’. Bioinspira by Johanna AB, som har ett stort fokus på
främjandet av biologisk mångfald, kunde ta emot priset under 2021, som i år delades ut
i kommunen för fjärde gången.
Näringslivsenheten anordnade även under hösten en Walk and Talk för samtliga
näringsidkare inom kommunen, vid Öråkers gård. Under promenaden kunde deltagarna
bland annat se hur pilotprojektet Svensk Kolinlagring arbetat för att binda kol i marken,
och därigenom verka för en minskning av koldioxidutsläpp till atmosfären. Deltagarna
hade även möjlighet att besöka de ekologiska odlingarna vid Jordbrukskooperativet
Hela Jorden.
1.1.4.2 Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan
Upplands-Bro är en snabbt växande kommun och antalet invånare har sedan 2020 ökat
med 2,9%. Som organisation ser kommunen möjligheter i ett hållbart förhållningssätt
och vill därmed hitta lösningar för att både effektivisera resursanvändningen och
minimera vår miljöpåverkan.
Förbrukning av energi har stadigt minskat under många år, men har mellan 2020 och
2021 i stället ökat. Detta kan bero på Covid -19 och att många har stannat kvar i sina

Verksamhetsberättelse år 2021

5(7)

51 Årsredovisning 2021 - KS 22/0012-5 Årsredovisning 2021 : Bilaga 13. Miljöbokslut 2021 Upplands-Bro kommun

hem. Upplands-Brohus fortsätter annars med planen utifrån
energieffektiviseringsstrategin, med målet att minska förbrukningen. Kommunen köper
in miljövänlig el enligt Bra Miljöval och använder fjärrvärme som genererats via
kraftvärmeverket vid Högbytorp.
Andelen ekologiska produkter fortsätter dessvärre att minska. Mellan år 2020 till 2021
från 41,2% till 40,5%. Kommunen följer från och med 2021 det nationella målet om
60% ekologiskt. Väsenligt för att nå målet är att tillse att samtliga inköpare av livsmedel
har en plan för hur detta ska gå till.
Egen bil i tjänst fortsätter att minska även under 2021. Anledningen är troligen ett än
mer ökat distansarbete och färre fysiska möten på grund av Covid-19.
Utsläppsnivåerna transporter är högre för 2021 än tidigare år. Uppgifterna inkluderar
egen bil i tjänst. Statistiken är ej tillförlitlig då indata från tidigare år varit bristfällig.
Målet för kommunens utsläppsnivåer enligt budget 2021 är nettonoll år 2030 inom de
egna verksamheterna.
Indikatorer
Indikator

2019

2020

2021

14 066

13 168

13 515

6 764

6 333

7 216

Total mängd köpt energi, verksamheter
(MWh/invånare)

0,71

0,65

0,67

Ekologiska livsmedel (% av totala inköp)

42,1

41,2

40,5

Egen bil i tjänst (mil/årsarbetskraft)

12,8

5,21

3,38

Koldioxidutsläpp transporter (CO2, ton)

147

229

344,5

29 413

30 121

31 082

Elförbrukning egna verksamheter (MWh)
Värmeförbrukning egna verksamheter (MWh)

Antal invånare i kommunen

Trend

1.1.4.3 Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar
utveckling i undervisningen
Kommunens kommunala förskolor har ett regelbundet och återkommande arbete med
Grön Flagg enligt Håll Sverige Rent och dess lärandeprogram för en hållbar utveckling,
Kunskap omsätts i direkt handling och skolorna granskas och certifieras efter Grön
Flaggs riktlinjer.
Enligt Skolverket ska miljö- och hållbarhetsperspektiven genomsyra all undervisning
oberoende av kurs eller ämne. Skolorna arbetar efter läroplanens mål om en hållbar
utveckling.
1.1.4.4 Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska
beaktas i kommunens samhällsplanering
I de nya fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen är områden utpekade
som är särskilt viktiga att bevara och utveckla med tanke på ekosystemtjänster.
Kommunens planeringsinriktningar säger:
•

Låt bebyggelsen följa landskapet och utnyttja Kungsängens och Bros närhet till
natur och vatten.
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•
•
•
•

Stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta
vid höga temperaturer såsom till exempel skolor, äldreboenden och centrum.
Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare upplevelse och en större biologisk
mångfald.
Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras. I områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas vid byggnation.

Utredningar kring naturvärden samt konsekvenser på ekosystemtjänster sker vid
samhällsbyggnadskontorets detaljplanprocesser. Specifika åtgärder som skett under året
är följande:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Anlagt 3 nya dammar som har till syfte att öka den biologiska mångfalden
samtidigt som dom fångar upp näringsämnen.
En park för permakultur har anlagts och fått igång en gemensamhetsodling,
vilket gynnar pollinerande insekter.
Vi har börjat jobba med återbruk. Träd som tas ner på kommunens mark sågas
upp till plankor som vi sedan använder för att bygga t.ex. bänkar och bord.
Vi har verkat för flertalet ekologiska kompensationer i samband med att
Tegelhagen byggs ut, där t.ex. en park som är designad för insekter kommer att
byggas.
En stor insats har genomförts på skogen i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
Bl.a. har vi sett till att det blivit ljusare runt motionsspåren, att
granbarkborreangripna träd har tagits ner samt att vi har plockat fram de agrara
spåren som finns vid Örnässjön.
Vi har verkat för den biologiska mångfalden i detaljplanearbetet, t.ex Örnäs och
vägdragning vid Kockbacka-Brunna
Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram för Broviken som syftar till åtgärder som
förbättrar vattenkvalitén i Broviken/Mälaren.
Nytt fårbete vid Björknäs jätteekar för att gynna de flera hundra år gamla träden
Genomfört 19 aktiviteter under friluftslivets år 2021 där vi bland annat har haft
en slåtterdag vid en orkidéäng för att öka artrikedomen kopplad till slåtterängar.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-03-16

KS 22/0082

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Revisionsrapport - Granskning av
redovisningsrutiner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av redovisningsrutiner.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har låtit externa revisorer från Ernst & Young
granska kommunens redovisningsrutiner. Utifrån rapport från den genomförda
granskningen har kommunens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer
lämnat rekommendationer på åtgärder för att åtgärda de i rapporten beskrivna
bristerna. Kommunstyrelsen har tagit till sig av de funna bristerna och avser
åtgärda dessa enligt beskrivning i detta svar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16

Ärendet
Som ett led i revisionen av kommunens räkenskaper har Ernst & Young
granskat rutiner och intern kontroll kopplat till väsentliga
redovisningsprocesser. Granskningen har skett i enlighet med den
revisionsplan för år 2021 som fastställts av kommunens revisorer, samt i
enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utifrån vår väsentlighets- och riskanalys har granskningen särskilt inriktats på
följande väsentliga områden:


Bokslutsprocess/kontoavstämningar



Intäkter/kundfordringar/inbetalningar



Kostnader/Leverantörsfakturor/utbetalningar



Löner



Investeringsprocessen
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Datum

Vår beteckning

2022-03-16

KS 22/0082

Kommunledningskontoret
Bokslutsprocessen
Revisorerna rekommenderar att kommunen ser över rutinerna kring attest av
manuella bokföringsordrar och om dessa ska attesteras baserat på belopp, typ
av bokning samt komplexitet inom bokningen.
En översyn av rutinerna är påbörjad för att tillmötesgå rekommendationen.
Verksamhetens intäkter, kundfordringar & inbetalningar
I samband med granskning av delårsbokslutet identifierades frågan kring
klassificering av erhållna bidrag kopplat till äldre- och omsorgsnämnden.
Revisorernas kommentarer i samband med delårsbokslutet är åtgärdade i
samband med årsredovisningen.
Verksamhetens kostnader, leverantörsskulder och utbetalningar
Vi har tidigare år rekommenderat att den interna kontrollen skulle kunna
förbättras genom implementationen av vissa kontroller som listas nedan.
Kommunen ser för närvarande över möjligheten att införa systemförändringar
kopplade till dessa men inga direkta åtgärder har antagits varpå våra
rekommendationer kvarstår:


Undersök möjligheten att lägga in beloppsgränser i
fakturahanteringssystemet samt tvingande dualitet (två i förening) vid
gransknings- och beslutsattest.
Tvingande dualitet finns redan. Möjligheten att lägga in
beloppsgränser undersöks förnärvarande.



Att skapa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer
som inte har ett avtal med kommunen och därigenom kunna kontrollera
att avtalat belopp inte överskrids då detta är ett krav enligt LOU.
Verksamheterna informeras löpande om avtals- och leverantörstrohet.
Ett arbete med att införa e-handel har påbörjats. Införande av e-handel
skulle begränsa möjligheterna att till köp utanför avtal.



Att utbetalning sker av två personer i förening.
I granskningen av leverantörsfakturan som sedan ska utbetalas finns en
tvingande dualitet. Därefter ytterligare en person i utbetalningsskedet.



Att kontrollen som utförs vid upplägg av nya leverantörer i systemet
dokumenteras för att säkerställa att kontrollen faktiskt har skett. I
samband med detta även rekommenderas att logglistor tas ut över
förändringar i fast data och granskas regelbundet för att förbättra den
interna kontrollen.
Rutinen för dokumentation och logglistor ses över.

Löner
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Datum

Vår beteckning

2022-03-16

KS 22/0082

Kommunledningskontoret


Införa kontroll av logglista i förändring av fast data som attesteras i
syfte att säkerställa att justeringarna som gjorts är korrekta.
Via applikationsloggen i Neptun kan förändring av fast data tas fram.
Kontroll och attest på lönehöjning >3 000:-, nya chefer och förändring
av chefsroll.



Vi noterar att uppgifter över personer vars anställning avslutats ligger
kvar i systemet, vi rekommenderar att kommunen utvärderar hur länge
datan skall sparas innan borttagning sker.
I systemet finns all information som berör anställningen, vid frågor
från t ex KPA på intjänad pensionsrätt så finns endast informationen i
Personec. Tas avslutad personal bort finns ingen möjlighet att ta fram
historisk information.



Vi noterar att attest av chefer endast sker i samband med
avvikelserapportering för de personerna med fast månadslön.
Kontrollen är i dagsläget informell och för att ytterligare stärka intern
kontrollen rekommenderas att kommunen att utvärderar möjligheten till
ett systemstöd för att formalisera den kontroll som utförs av ansvarig
chef avseende att löneutbetalningsunderlagen är korrekta även om
ingen avvikelse rapporterats.
I personalsystemet finns en rapport som visar de anställdas löner som
ska betalas ut, där chefer beviljar löneutbetalningarna. Denna kommer
börja användas under 2022.

Investeringsprocessen


Vi har tidigare meddelat att vi ser en risk i att aktivering av pågående
projekt fördröjs. Vi har förstått att det pågår ett arbete hos kommunen
med noggrannare uppföljning avseende de pågående projekten för att
aktivering ska ske tidigare. Vi rekommenderar att Kommunen fortsätter
med detta arbete för att nå önskat resultat, bl.a. genom att mer fokus
riktas mot uppföljning av de beloppsmässigt största projekten samt de
stillastående projekten.
Arbetet fortsätter i linje med rekommendationen.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser ur ett barnperspektiv
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Datum

Vår beteckning

2022-03-16

KS 22/0082

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Granskning av redovisningsrutiner
Beslut sänds till
 Revisionen
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1 Sammanfattning
Som ett led i revisionen av kommunens räkenskaper har EY granskat rutiner och
intern kontroll kopplat till väsentliga redovisningsprocesser. Granskningen har
skett i enlighet med den revisionsplan för år 2021 som fastställts av kommunens
revisorer, samt i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Utifrån vår väsentlighets- och riskanalys har granskningen särskilt inriktats på
följande väsentliga områden:


Bokslutsprocess/kontoavstämningar



Intäkter/kundfordringar/inbetalningar



Kostnader/Leverantörsfakturor/utbetalningar



Löner



Investeringsprocessen

Sammanfattningsvis är vår bedömning att kommunen har god kompetens vad
gäller hantering av räkenskaperna. Kommunen bör bedöma de
rekommendationer som vi framför och upprätta en åtgärdsplan, inkluderande en
tidplan, för de områden där man avser att stärka den interna kontrollen.
Granskningen av delårsbokslutet per 31 augusti har avrapporterats i en separat
rapport som avgavs 5 oktober 2021. Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapporten framkom det inte några omständigheter som gav oss anledning
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, var upprättad i enlighet med god
redovisningssed.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

Granskningen av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna har genomförts
enligt god revisionssed i kommunal sektor, vilket bl. a innebär att granskningen
tagit sin utgångspunkt i en väsentlighets- och riskanalys. Granskningen har
därmed inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen och är
således inte av sådan omfattning att den klarlagt samtliga svagheter som kan
förekomma i kommunens kontrollsystem.
2.2

Allmänt om internkontroll

Vår bedömning är att kommunen har god kompetens vad gäller så kallade
”ordning och reda frågor”, det förekommer rutinbeskrivningar kopplat till de
väsentliga redovisningsprocesserna. men att det finns ett behov av förstärkningar
av den interna kontrollen inom ett antal områden. Kommunen bör bedöma de
rekommendationer som vi framför och göra en åtgärdsplan för de områden där
man avser att stärka den interna kontrollen, inkluderande en tidplan.
2.3

Avgränsning och metod

Granskningen har begränsats till områden som är väsentliga ur ett finansiellt
perspektiv. Vi har intervjuat respektive processägare och följt en transaktion från
att den initieras tills att den slutligen bokförs inom kommunens huvudbok. För att
bekräfta vår förståelse har vi sedan följt en transaktion och inhämtat
kompletterande material för att bekräfta vår förståelse.

3 Bokslutsprocessen
Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.
Delårsrapporten är upprättad efter samma redovisningsprinciper som
årsbokslutet 2020. Delårsrapporten uppfyller gällande lagkrav,
rekommendationer och anvisningar.
Redovisningsansvariga för respektive nämnd sammankallas regelbundet för att
gå igenom aktuella frågor samt för genomgång inför delårs- och årsbokslut.
Denna dialog bedöms vara en viktig del för att säkerställa ett likformigt arbetssätt.
Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning
är att dessa följs av nämnderna och förvaltningarna, en ekonomisk analys
lämnas av samtliga nämnder och bolag. Upplands-Bro har enligt vår bedömning
en ändamålsenlig bokslutsprocess för upprättande av ett delårsbokslut. Leverans
av material har skett enligt upprättad tidplan.

3
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Likt tidigare år noteras att manuella bokföringsordrar ej attesteras.
Vi rekommenderar fortsatt att kommunen ser över rutinerna kring attest av
manuella bokföringsordrar och om dessa ska attesteras baserat på belopp, typ
av bokning samt komplexitet inom bokningen.

4 Intäkter
4.1

Verksamhetens intäkter, kundfordringar & inbetalningar

Intäkterna i kommunen uppgick per T2 till 1,5 miljarder. Omkring 60 % av dessa
intäkter är skatteintäkter som granskas mot besked från Skatteverket samt
uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner. Resterande 40 % utgörs främst
av generella bidrag och avgifter i utjämningssystemet, exploateringsintäkter,
försäljning av verksamhet och konsulttjänster, Utbildningsnämnden samt taxor
och avgifter.
Vår granskningsansats av verksamhetsintäkterna är att följa ett väsentligt
intäktsflöde per år enligt ett rullande schema. Årets granskning omfattar intäkter
kopplat till Generella Statsbidrag inom Äldre- och omsorgsnämnden.
4.2

Generella Statsbidrag

Äldre- och omsorgsnämnden ansöker om en rad olika statsbidrag från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) samt Socialstyrelsen. Inbetalning av beviljade
bidrag sker oftast en gång per år men kan även i vissa fall genomföras i mindre
delbetalningar under året beroende på omfattningen och villkoren för bidraget.
Det föreligger Äldre- och omsorgsnämnden att återrapportera till SKR och
Socialstyrelsen hur de tilldelade medlen nyttjats efter avslutad period för mottaget
bidrag.
Granskning av kommunens process för generella statsbidrag har genomförts
genom intervjuer med ansvariga inom processen. Vi har följt processen från
ansökan av ett statsbidrag till dess att återrapportering skett av hur de erhållna
medlen nyttjats, för att verifiera att processen fungerar som beskrivet.
Granskningen har skett genom intervjuer med berörd personal och har inte
föranlett några anmärkningar. Vi bedömer rutinerna för processen som
tillfredsställande. I samband med granskning av delårsbokslutet identifierades
frågan kring klassificering av erhållna bidrag kopplat till äldre- och
omsorgsnämnden. Se Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport
2021, avsnitt 5.1 för våra kommentarer.
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5 Verksamhetens kostnader, leverantörsskulder och
utbetalningar
Verksamhetens kostnader uppgick per T2 uppgick till ca 1,4 miljarder kronor.
Nästan hälften av kostnaderna är personalkostnader och sociala avgifter där vi
granskar rutiner samt genomför en dataanalys över samtliga lönetransaktioner
som är pågående och avrapporteras i samband med årsbokslutet.
Resterande kostnader granskas inom ramen för kommunens inköpsrutiner och
hantering av leverantörsfakturor samt utbetalningar. Granskningen har skett
genom intervjuer med berörd personal samt stickprov. Vid genomgång av
processen framgår det att inga väsentliga förändringar skett i jämförelse med
föregående år.
Samtliga leverantörsfakturor scannas in via ett externt företag och tas emot av ITenheten som läser in fakturorna i fakturahanteringssystemet. Fakturorna skickas
sedan vidare till berörd enhet för attestering. Attestering sker i 3 steg:
Mottagande, granskning och beslutsattest. Efter attestering skapas en preliminär
utbetalningsfil som kontrolleras efter stora belopp samt avvikelser.
Denna kontroll utförs av ekonomiavdelningen. När den preliminära filen har
kontrollerats och eventuella justeringar har gjorts skickas filen till bank för
utbetalning.
Vi har tidigare år rekommenderat att den interna kontrollen skulle kunna
förbättras genom implementationen av vissa kontroller som listas nedan.
Kommunen ser för närvarande över möjligheten att införa systemförändringar
kopplade till dessa men inga direkta åtgärder har antagits varpå våra
rekommendationer kvarstår:


Undersök möjligheten att lägga in beloppsgränser i
fakturahanteringssystemet samt tvingande dualitet (två i förening) vid
gransknings- och beslutsattest.



Att skapa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer som
inte har ett avtal med kommunen och därigenom kunna kontrollera att
avtalat belopp inte överskrids då detta är ett krav enligt LOU.



Att utbetalning sker av två personer i förening.



Att kontrollen som utförs vid upplägg av nya leverantörer i systemet
dokumenteras för att säkerställa att kontrollen faktiskt har skett. I
samband med detta även rekommenderas att logglistor tas ut över
förändringar i fast data och granskas regelbundet för att förbättra den
interna kontrollen.

Vi vill klargöra att vi inte har identifierat några avvikelser i årets granskning
kopplat till dessa rekommendationer.
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6 Löner
Granskning av kommunens löneprocess har genomförts genom intervjuer med
ansvariga inom processen. Vi har följt en lönetransaktion genom systemet för att
verifiera att processen fungerar som beskrivet. Vid genomgång av löneprocessen
framgår det att inga väsentliga förändringar skett i jämförelse med föregående år.
Varje månad skapas en lönefil över samtliga anställdas månadslöner som sedan
skickas till bank. För timanställda samt de som rapporterat avvikelser krävs attest
av ansvarig chef. Lönefilen kontrolleras först av två stycken från HR-avdelningen
och betalningen går inte igenom om inte totalsumman enligt bankfilen
överensstämmer med nettoutbetalningen enligt lönesystemet.
Utbetalning sker två i förening. Vi har identifierat några områden där vi vill belysa
möjligheten att stärka kontrollen kring löneprocessen:


Införa kontroll av logglista i förändring av fast data som attesteras i syfte
att säkerställa att justeringarna som gjorts är korrekta.



Vi noterar att uppgifter över personer vars anställning avslutats ligger
kvar i systemet, vi rekommenderar att kommunen utvärderar hur länge
datan skall sparas innan borttagning sker.
 Vi noterar att attest av chefer endast sker i samband med
avvikelserapportering för de personerna med fast månadslön.
Kontrollen är i dagsläget informell och för att ytterligare stärka intern
kontrollen rekommenderas att kommunen att utvärderar möjligheten till
ett systemstöd för att formalisera den kontroll som utförs av ansvarig
chef avseende att löneutbetalningsunderlagen är korrekta även om ingen
avvikelse rapporterats.

7 Investeringsprocessen
Granskning av kommunens process för investeringsprojekt har genomförts
genom intervjuer med ansvariga inom processen samt att vi tagit del av
rutinbeskrivningar. Vi har följt en under året aktiverad anläggningstillgång genom
systemet för att verifiera att processen fungerar som beskrivet. Vid genomgång
av processen framgår det att inga väsentliga förändringar skett i jämförelse med
föregående år.
Vi har tidigare meddelat att vi ser en risk i att aktivering av pågående projekt
fördröjs. Vi har förstått att det pågår ett arbete hos kommunen med noggrannare
uppföljning avseende de pågående projekten för att aktivering ska ske tidigare.
Bl.a. har tidigare processägare bytt roll inom kommunen under året och blivit
finans- och projektcontroller. Detta har lett till en förbättrad kommunikation mellan
redovisning, projektcontrollers samt projektledare och således resulterat i en
noggrannare uppföljning avseende de pågående projekten.


Vi rekommenderar att Kommunen fortsätter med detta arbete för att nå
önskat resultat, bl.a. genom att mer fokus riktas mot uppföljning av de
beloppsmässigt största projekten samt de stillastående projekten.
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I kommunens investeringspolicy framgår att uppföljning av budget ska ske
kontinuerligt på alla nivåer som tilldelats ansvar för ekonomi och verksamhet
samt att varje nämnd är skyldig att till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
lämna en sådan ekonomisk redovisning under budgetåret att det är möjligt att
bedöma nämndens läge. Om nämndens uppföljning visar på en avvikelse
beträffande ett investeringsprojekts budget ska detta rapporteras till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt att en plan redovisas för hur
avvikelsen ska åtgärdas. Vi bedömer att rutinerna för uppföljning av budget är
tillfredsställande då detta sker löpande så att korrigerande åtgärder snabbt kan
vidtas.

Kungsängen den 30 november 2021
Ernst and Young AB

Jeff Erici
Auktoriserad revisor
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Mattias Wiberg

2022-03-21

KS 22/0083

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Mattias.Wiberg@upplands-bro.se

Revisionsrapport - Granskning av
avtalshantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av avtalshantering.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i AB UpplandsBrohus har låtit externa revisorer från Ernst & Young granska kommunens och
Upplands-Brohus arbete med avtalshantering. Utifrån rapport från den
genomförda granskningen har kommunens förtroendevalda revisorer och
lekmannarevisorer lämnat rekommendationer på åtgärder för att åtgärda de i
rapporten beskrivna bristerna. Kommunstyrelsen har tagit till sig av de funna
bristerna och avser åtgärda dessa enligt beskrivning i detta svar.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21

Ärendet
Under hösten 2021 har revisorer från Ernst & Young genomfört revision av
Kommunstyrelsens avtalshantering. Granskningen har genomförts genom
kontakt med upphandlingschef och avtalsägare på Kommunledningskontoret.
Utifrån den revisionsrapport Ernst & Young skapat efter genomförd
granskning har kommunens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorerna
rekommenderat nedanstående åtgärder till Kommunstyrelsen för att komma
tillrätta med de funna bristerna:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

1. Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med
avtalshantering, dvs kategorisera avtal och utse avtalsägare och
avtalsförvaltare för samtliga avtal
2. Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har rätt att
ingå avtal i kommunen, för att möjliggöra en bättre översikt och kontroll över
vilka avtal som finns i kommunen.
3. Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-Brohus

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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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 22/0083

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen avser genomföra nämnda rekommendationer på följande
sätt:
1. Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med
avtalshantering
Under 2022 kommer samtliga kända avtal i kommunen klassificeras.
Avtalsklassificeringen innebär att samtliga kända avtal klassas utifrån
betydelse för verksamheter, inverkan på invånare, hållbarhetsaspekt
samt ekonomiskt värde. För varje avtalsklass kommer även en mall för
avtalsförvaltning tas fram och implementeras. Dessa förvaltningsplaner
kommer även användas i kommande upphandlingar och införlivas
redan i upphandlingsprocessen för att tydliggöra för avtalsägare och
avtalsförvaltare hur avtalet ska hanteras under avtalstiden.
Sedan tidigare har utbildningar inom avtalsägarskap samt
avtalsförvaltning börjat utformas. Första utbildningstillfälle för dessa
kommer att genomföras under första halvåret 2022
2. Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har
rätt att ingå avtal i kommunen
Rätten att ingå avtal är sedan mars 2021 tydligt angiven i
Kommunstyrelsens delegationsordning. Där anges att kontorschef
respektive upphandlingschef kan ingå avtal över
direktupphandlingsgräns. Under direktupphandlingsgräns kan
enhetschef ingå avtal. Genom detta anser Kommunstyrelsen att rätten
att ingå avtal beroende på avtalets värde och användning är tydligt
begränsad. Ytterligare begränsningar är inte nödvändiga.
3. Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering
Kontakt har tagits med Upplands-Brohus AB i syfte att se över
samordning av utbildningsinsatser inom avtalshantering. Kommunen
kommer att samarbeta med Upplands-Brohus i sådana delar där det är
tillämpligt utifrån hur respektive organisation är uppbyggd samt hur
ansvar inom avtalshantering kan likställas.

Barnperspektiv
Barn och barns livsmiljö påverkas positivt av detta beslut då det innebär att
kommunen tar en större kontroll över sin avtalshantering och ingångna
upphandlade avtal som innehåller krav avseende miljö, klimat och sociala
villkor.
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Datum

Vår beteckning

2022-03-01

KS 22/0083

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Revisionsrapport – granskning av avtalshantering
Beslut sänds till
 Revisionen
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1.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av kommunens revisorer samt det kommunala bolagets
lekmannarevisorer granskat kommunens och Upplands-Brohus arbete med avtalshantering.
Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder/styrelse säkerställer en ändamålsenlig
kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal
sker.
Vår sammanfattande bedömning är att såväl kommunen som det kommunala bolaget
saknar flera väsentliga delar för att kunna bedömas säkerställa en ändamålsenlig
kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal.
Såväl kommunen som bolaget bedöms ha ambitiösa planer med att utveckla sin respektive
avtalshantering. Initiativ har tagits med att påbörja arbetet med att kategorisera avtal
samt utse avtalsägare och avtalsförvaltare. Upplands-Brohus har haft vissa problem med
att rekrytera personal med rätt kompetens.
För att avtalshanteringen ska bedömas vara ändamålsenlig krävs att avtalen struktureras
och kategoriseras, att förvaltningsplaner tas fram samt att avtalen följs upp och att
uppföljningarna dokumenteras för att ligga till grund för en utvärdering av avtalsperioden
vid periodens slut, för att kunna avgöra om avtalet bör förlängas eller inte. Såväl
kommunen som bolaget bedöms i den här processen befinna sig i de inledande stegen, för
kommunens del behöver avtalsförvaltningen initialt struktureras och avtalen
kategoriseras. För bolagets del behöver förvaltningsplaner utvecklas där det tydliggörs
hur uppföljning ska göras. Först därefter kan nästa steg tas i processen mot att uppnå en
välfungerande och ändamålsenlig avtalshantering.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden
att:
 Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med avtalshantering, dvs
kategorisera avtal och utse avtalsägare och avtalsförvaltare för samtliga avtal
 Uppdatera tekniska nämndens delegationsordning med förtydligande skrivningar
om ansvar för upphandling och avtalshantering
 Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har rätt att ingå avtal i
kommunen, för att möjliggöra en bättre översikt och kontroll över vilka avtal som
finns i kommunen.
 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-Brohus
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi AB Upplands-Brohus att:
 Prioritera arbetet med att utveckla förvaltningsplaner
 Dokumentera de utvärderingar som görs idag, efter avtalsperiodens slut
 Följ upp ramavtalen utifrån leverans och kvalitet i samband med den ekonomiska
uppföljningen
 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med kommunen
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund
Upplands-Bro kommun och dess kommunala bolag ingår årligen en stor mängd avtal.
Bristande riktlinjer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal riskerar att medföra stora
kostnader för kommunen. I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det
att medföra onödiga kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital
rubbas om kommunens intressen i avtalen inte efterlevs.

2.2

Syfte och revisionsfrågor
Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder säkerställer en ändamålsenlig
kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal
sker.
Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
►
►
►
►
►

2.3

Säkerställer granskade nämnder tillräcklig kvalitet vid utformning av avtal?
Finns systematiska rutiner för avtalsuppföljning?
Är kontrollerna tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal och har de relevant
fokus?
Analyseras resultaten av genomförda avtalsuppföljningar?
Finns rutiner som förhindrar att förlängning av avtal sker automatiskt?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning har
utgjorts av:
►
►
►

2.4

Kommunallagen (6 kap. 6 §)
Kommunens upphandlingspolicy (antagen av KF 2016-02-17)
Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning (Vägledning nr 2 2016)

Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt
stickprovskontroller. Intervjuer har genomförts med kommunens upphandlingschef samt
ekonomichef, teknisk chef samt chef för fastighetsutveckling vid kommunens
bostadsbolag.
Granskningen har begränsats till att omfatta kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt
Upplands-Brohus.
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3.

Utgångspunkter för granskningen

3.1

Styrning och ansvar

3.1.1 Kommunallagen fastslår nämndens ansvar
Kommunallagen (6 kap. 6 §) tydliggör nämndens ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med fullmäktiges styrsignaler samt gällande föreskrifter för verksamheten.
Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Samma regelverk gäller kommunägda bolag, dvs i föreliggande fall Upplands-Brohus.

3.1.2 Kommunstyrelsens delegationsordning tydliggör ansvaret
Kommunstyrelsen har under våren 2021 (ny version antogs 2021-03-17) reviderat sin
delegationsordning. Enligt uppgift från upphandlingschefen har arbete initierats i
kommunen med målet om att samtliga nämnder ska revidera delegationsordningarna och
lyfta in tydlig information rörande ansvar för upphandling.
Kommunstyrelsens delegationsordning fastslår följande ansvar rörande godkännande av
upphandlingsdokument. I upphandlingsdokumenten ingår mall för avtal, vilket innebär att
vid godkännande av upphandlingsdokument ingår också ett ansvar för att ett korrekt avtal
upprättas.

Typ av ärende

Delegat

Godkänna upphandlingsdokument för upphandling
med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5 mnkr och 5
mnkr. Gäller alla typer av upphandlingar som enbart
avser den egna nämnden.

Kontorschef

Godkänna upphandlingsdokument och för
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde
under 45 mnkr.

Kontorschef

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

Upphandlingschef

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling med ett totalt
kontraktsvärde över 5 mnkr.

Ej delegerat,
beslut fattas av
kommunstyrelsen

Godkänna upphandlingsdokument för kontors/nämndspecifik upphandling med ett totalt
kontraktsvärde över 5 mnkr.

Respektive
nämnd

3.1.3 Inte lika tydligt i tekniska nämndens delegationsordning
Tekniska nämndens delegationsordning antogs i juni 2019. Vad gäller upphandling anges
att det är nämnden som godkänner principiellt innehåll i förfrågningsunderlaget när det rör
upphandlingar utanför fastställd budgetram, till exempel när kostnader spänner över flera
4
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år och därmed inte täcks inom fastställd budgetram. All annan upphandling anses vara
verkställighet och omfattas därför inte av delegationsordningen.

3.1.4 Kommunens upphandlingspolicy förtydligar och kompletterar ansvaret
rörande upphandling
Kommunens upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-02-17. Rörande
hantering av ramavtal anges häri att upphandlingsfunktionen ska ansvara för att
uppdatering och ersättning av ramavtal genomförs.
Vidare anges också i samma dokument, under rubriken Uppföljning, att uppföljningen ska
göras av den verksamhet som är ansvarig för avtalet. Verksamheterna ska kontinuerligt
följa upp avtalet under avtalstiden för att säkerställa att åtaganden som omfattas av
avtalet följs.
Av upphandlingspolicyn framgår inte om även de kommunala bolagen omfattas.

3.1.5 Bolaget har en egen upphandlingspolicy
Bolagets upphandlingspolicy har utarbetats av VD och godkändes 2019-09-11. Det anges
inte vilken instans som godkänt policyn.
Av policyn framgår att det är respektive avdelningschef som ansvarar för att upphandling
sker enligt gällande lagar och förordningar samt följer Upplands-Brohus mål, policys,
riktlinjer och rutiner.
Vad gäller uppföljning av avtal anges att det ska göras årligen under avtalstiden av den
avdelning som är ansvarig för avtalet. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att
åtaganden som ingår i avtalet följs. Det anges vidare att VD löpande ska informera styrelse
om aktuella upphandlingar.

3.1.6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att ansvaret för avtalshantering, utifrån de
fastställda revisionsfrågorna, ser ut som följer för de nämnder och det bolag som
granskningen omfattar:

Säkerställer
kvalitet vid
utformning av
avtal

Ansvar för
avtalsuppföljning
och förlängning av
avtal

Ansvar
kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Avhängigt
beloppsstorleken.
Kontorschef,
upphandlingschef eller
kommunstyrelsen
ansvarar.
Avhängigt typ av avtal.
Gällande
kommungemensamma
ramavtal ansvarar
upphandlingsfunktionen

Ansvar tekniska
nämndens
verksamhetsområde
Avhängigt
beloppsstorleken. Är det
utanför budgetram
beslutar nämnden.
Annars anses det vara
verkställighet.
Avhängigt typ av avtal.
Gällande
kommungemensamma
ramavtal ansvarar
upphandlingsfunktionen.

Ansvar UpplandsBrohus
verksamhetsområde
Görs internt av
ansvarig projektgrupp
och vid behov av
anlitad extern jurist.

Avhängigt typ av avtal.
Gällande ramavtal
ansvarar
ekonomichefen. För
övriga avtal vilar
5
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. För övriga avtal vilar
ansvaret på den
verksamhet som är
ansvarig för avtalet.

För övriga avtal vilar
ansvaret på den
verksamhet som är
ansvarig för avtalet.

ansvaret på den
avdelning som är
ansvarig för avtalet.

Notabelt är naturligtvis att respektive styrelse eller nämnd alltid har det övergripande
ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och ansvaret för att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Bedömning
Vår bedömning är att det är tydligt dokumenterat för kommunstyrelsen och UpplandsBrohus vem som ansvarar för att säkerställa kvalitet vid utformning av avtal. För tekniska
nämnden bedöms det vara något otydligare då det anges vara verkställighet att besluta
om hur avtal ska se ut. På så vis flyttas ansvaret till tjänstepersonsorganisationen, och
därmed kan antas att ansvaret vilar på den som ansvarar för att upphandlingen
genomförs, dvs på olika personer beroende på vilken typ av upphandling som görs.
Ansvaret för uppföljning och förlängning av avtal bedömer vi vara tydligt angivet för såväl
kommunen som för bolaget.

3.2

Vad är en ändamålsenlig avtalshantering?
Upphandlingsmyndigheten har publicerat en vägledning (nr 2 2016) i avtalsförvaltning. De
bedömningar som görs inom ramen för granskningen kommer i huvudsak utgå från
väsentliga delar av vägledningen. Upphandlingsmyndigheten delar upp avtalshantering i
ett antal moment.

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

Det inledande steget handlar om att strukturera avtalsförvaltningen, vilket bland annat
inbegriper att upprätta en process för avtalsförvaltningen, att klassificera gällande avtal
och att riskutvärdera avtalen. Som stöd i att strukturera avtalsförvaltningen kan
1
kommunen använda sig att systemstöd i form av en avtalsdatabas eller spendverktyg.
Dessa åtgärder och system utgör grunden för efterkommande delar i avtalsförvaltningen.
Planering av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör det
framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras.
Planeringen bör utgå från den klassificering av avtalen som gjordes under det inledande
steget rörande strukturering. Omfattningen av avtalsuppföljningen bör anpassas utifrån
vilken typ av avtal det rör sig om och hur det har klassificerats.
Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget.
Resultatet av uppföljningen bör dokumenteras och kommuniceras till leverantören och
verksamheten. Uppföljningen kan med fördel delas upp i uppföljning av leverantör och
1

Ett spendverktyg syftar bl.a. till att ge information om vad organisationen köper in, från vem, för hur mycket
pengar och vem inom den egna organisationen som gör inköpen.
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uppföljning av vara/tjänst. I uppföljningen av leverantör ingår kontroll av leverantörens
ekonomiska status, såsom betalning av skatter och avgifter. Uppföljningen av
varan/tjänsten bör bestå i en uppföljning av såväl att leverans har skett i enlighet med
såväl avtalad kvalitet som avtalat pris. Om uppföljningen visar på avvikelser i relation till
vad som överenskommits enligt avtalet bör sanktioner övervägas. I avtalet bör det vara
tydligt angivet hur avvikelser ska hanteras.
Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av
avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultatet och de inblandades
erfarenheter, genomföra en analys av den gångna avtalsperiodens måluppfyllelse.
Analysen bör ligga till grund för kommande upphandling och kommande avtalsperiods
avtalsförvaltning.
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4.

Organisation och styrning

4.1

Kommunens upphandlingsorganisation är omogen men ambitiös
Under året har upphandlingsverksamheten fått en annan status i den kommunala
organisationen. Det pågår ett arbete med att förmå samtliga nämnder att i sina respektive
delegationsordningar förtydliga ansvaret för upphandling. Enligt uppgift har förutom
kommunstyrelsen också kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt utbildningsnämnden förtydligat ansvaret för
upphandlingsfrågor och avtalsförvaltning i sina respektive delegationsordningar.
Upphandlingsenheten ansvarar för att genomföra samtliga kommunens upphandlingar
som överstiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingar ansvarar respektive
verksamhet för själv, efter att ha konsulterat upphandlingsenheten. I arbetet med att ta
fram kravspecifikationer inför genomförandet av upphandling ingår också att ta fram en
mall för avtal som ska ingås med den leverantör som vinner upphandlingen. Ansvaret för
kravspecifikationen vilar på den verksamhet som tagit det inledande initiativet till att
genomföra upphandlingen eller de verksamheter som omfattas av upphandlingen och dess
produkter/tjänster. Upphandlingsenheten deltar dock med vägledning i samband med
framtagandet. Som konstateras i kommunstyrelsens delegationsordning vilar dock
ansvaret på att godkänna upphandlingsdokumenten, inklusive avtalsmallen på
kontorschef, upphandlingschef, respektive facknämnd eller kommunstyrelsen, beroende
på upphandlingens storlek alternativt huruvida upphandlingen är kommunövergripande
eller inte. Intern kollegial kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag förekommer vid
upphandlingsenheten där den förhärskande rutinen är att genomläsning alltid görs av
underlag, av annan kollega, innan annonsering sker. Rutinen är inte fastställd utan sker
som regel ad hoc. Enligt upphandlingschefen förekommer det dock att annonserade
upphandlingar genomförs där upphandlingsenheten inte deltagit, vilket är ett avsteg från
gällande praxis. Huruvida kvalitetssäkring av underlaget förekommer i dessa fall kan
upphandlingschefen inte svara på, då dessa upphandlingar genomförs bortom
upphandlingsenhetens kontroll och insyn. Det anges inte heller vara
upphandlingsenhetens ansvar.
Upphandlingsenheten har ett antal avtalsmallar att utgå från i samband med framtagande
av avtal. Särskilda mallar finns för direktupphandlingar, varor, tjänster samt
entreprenader. Enligt uppgift förs en löpande dialog inför upphandlingar vilka villkor som
ska finnas med i avtalen, bland annat rörande t.ex. viten, leveranssäkerhet etc.
I avtalsmallen för tjänster finns rubriken Uppföljning/Kvalitetssäkring. Härunder anges att
uppföljningsmöte av uppdragets genomförande och kvalitet ska ske vid begäran eller efter
överenskommelse mellan Beställare och Leverantör. I stycket anges också att
förändringar eller kompletteringar av avtalet ska göras vid behov.
I mallen för varor finns under samma rubrik förutom ovanstående även information om att
leverantören ska kalla kommunen till avtalsuppföljning minst en gång per år om inte annat
överenskommes. Ingen ersättning ska utgå för avtalsuppföljning.
I avtalsmallen som rör direktupphandlingar finns rubriken Insyn i konsulternas verksamhet.
Under rubriken finns en skrivning som stipulerar att kommunen när som helst under
8
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avtalstiden har rätt att granska konsultens fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet
och att fakturerad ersättning är avtalsenlig.
Huruvida skrivningarna som framgår av avtalsmallarna enligt ovan finns med i samtliga
avtal är dock inte säkert, i och med att det är upp till var och en som har att besluta om
avtalen att lyfta bort eller lägga till skrivningar.

4.2

Bolaget har identifierat och dokumenterat vad som behöver göras
Upplands-Brohus har under året tagit initiativ för att förbättra upphandlingsverksamheten
tillika möjligheterna att följa upp och utvärdera avtal. Bland annat har försök gjorts att
anställa en upphandlare. Av den rollbeskrivning vi inom ramen för granskningen fått ta del
av ska ansvaret för upphandlaren bland annat vara att ha ett ansvar för genomförande av
ramavtalsupphandlingar, men också att ansvara för bevakning av när ramavtal behöver
upphandlas på nytt samt förvalta företagets avtal kopplade till inköp.
Rekryteringsprocessen avbröts under vintern 2020-2021 då inga ansökningar inkom där
de sökande hade lämplig kompetens. Därför tar bolaget fortfarande in konsulthjälp i stor
utsträckning när ramavtalsupphandlingar behöver genomföras. Bolagets uppfattning är
att kommunen i stor utsträckning saknar den upphandlingskompetens som bolaget i stor
utsträckning är i behov av, det vill säga kompetens vad gäller upphandling av
byggentreprenader.
När det rör upphandling av entreprenörer för t.ex. byggnationer har bolaget egen
kompetens inom teknikavdelningen som genomför upphandlingarna. Även
förvaltningsavdelningen genomför egna upphandlingar. Här har bolaget tillgång till extern
juridisk kompetens som bistår med att kvalitetssäkra förfrågningsunderlaget. Avtalsmallar
2
etc. hämtar bolaget från Svensk Byggtjänst . Bolagets styrelse är inte involverad i
processen rörande kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag samt avtal.
Bolaget har anlitat en konsult från vilken Upplands-Brohus köper stöd med framförallt
avtalsförvaltning. Konsulten har också under våren 2021 tagit fram en lista över vad som
behöver göras inom bolaget för att på ett bättre sätt strukturera arbetet med upphandling
och avtalsförvaltning. Listan innehåller stegen klassificering och kategorisering, tydlig och
strukturerad avtalsinformation, identifiering av upphandlings- och uppföljningsbehov,
tidsplaner, rutiner och mallar, analys av uppföljningsdata. Till listan hör ett material som
något mer detaljerat beskriver vad som behöver göras inom varje steg.
Arbete har initierats och till viss del redan utförts. Avslutningsvis är tanken att ett
stöddokument ska tas fram som beskriver samtliga steg ovan. Det finns i dagsläget inte
angivet när i tid bolaget ska ha arbetat igenom samtliga steg och ha en välfungerande
upphandlingsprocess inklusive avtalsförvaltningsprocess. Hur arbetet bedrivs idag
beskrivs under respektive avsnitt nedan.

2

AB Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag för bygg- och fastighetssektorn. Företaget säljer
kvalitetssäkrad information och kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.
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4.3

Strukturera avtalsförvaltningen

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

I enlighet med vad Upphandlingsmyndigheten anger vara en god avtalsförvaltning innebär
det första steget i processen att strukturera avtalsförvaltningen, dvs upprätta en process
för hur förvaltningen ska se ut och fungera. Ett av de första initiala stegen är att
klassificera avtalen utifrån på vilket sätt avtalen ska hanteras och följas upp.

4.3.1 Strukturen för avtalsförvaltning är under uppbyggnad
Enligt upphandlingschefen pågår arbetet med att utveckla avtalsförvaltningen. Det första
steget har varit att tydliggöra avtalsägarskap och avtalsförvaltarskap. Det normala är
enligt uppgift att det är ansvarig kontorschef eller avdelningschef som är avtalsägare.
Avtalsägaren i sin tur kan sedan utse en avtalsförvaltare. I förvaltarskapet ingår ansvar för
uppföljning av avtalet. Det saknas formaliserade rutiner för vad som ingår i
förvaltarskapet. Vad gäller ramavtal där hela den kommunala organisationen omfattas
finns normalt ingen naturlig avtalsägare. I dessa fall fungerar upphandlingsenheten som
avtalsägare respektive -förvaltare.
Enligt upphandlingschefen är kunskapen om vad det innebär att vara avtalsägare och
avtalsförvaltare idag alldeles för låg, och många som angivits vara avtalsägare vet inte ens
om att de har den rollen. Det pågår ett arbete med att informera om rollen samt tydliggöra
vad den innebär. Vid upphandlingsenheten finns en avtalscontroller som ska arbeta 50%
med avtalsuppföljning- och kontroll. Till följd av arbetsbelastning och annat som behöver
prioriteras har detta arbete ännu inte påbörjats på ett strukturerat sätt. Varje upphandlare
vid upphandlingsenheten har ansvar för varsitt kontor i kommunförvaltningen för vilket
vederbörande ansvarar för att presentera statistik för kontorets ledningsgrupp avseende
avtalstrohet samt i vilken utsträckning inköp görs inom områden där avtal saknas. Den
statistik som tas fram hämtas från ett avtalshanteringssystem där samtliga kända avtal
finns registrerade. Inköp från leverantörer bokförs mot de avtal som finns i systemet.
Enligt uppgift finns dock behov av mer avancerade e-handelssystem.
Planer har börjat ta form för hur avtal ska klassificeras i kommunen. Det finns ingen
dokumentation av arbetet eller något underlag som beskriver hur långt fram i processen
kommunen kommit. Enligt upphandlingschefen är tanken att samtliga avtal ska
klassificeras på en skala 1-4, där avtal enligt klass 1 ska följas upp löpande med
avstämningar med leverantören ungefär en gång per kvartal, medan avtal som
klassificeras i grupp 4 följs upp utan kontakt med leverantören och mera sällan i form av
så kallad ”skrivbordsuppföljning”.

4.3.2 Bolaget har klassificerat sina avtal
Som ett av de första stegen på den lista som konsulten tagit fram tillsammans med bolaget
har klassificering/kategorisering genomförts av befintliga avtal. Kategoriseringen har
gjorts i fyra olika grupper där det primära har varit att ange hur stort behovet av
10
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uppföljning är. Avgörande för vilken kategori avtalet klassificerats i har bland annat varit
avtalets värde men också vad som handlats upp.
Klassificeringen har gjorts utifrån modellen nedan. Bilden har hämtats från Avtalsvård
Upplands-Brohus, som är det underlag som en extern konsult tillsammans med bolaget har
tagit fram för att strukturera och stärka avtalsförvaltningen.

I bolagets avtalshanteringssystem där samtliga avtal som ingåtts av bolaget ska ligga
anges också vem som är avtalsägare för respektive avtal. Intervjuade företrädare uppger
dock att de anställda i bolaget själva inte helt säkert vet vem som ansvarar för respektive
avtal. Vidare uppges det vara otydligt vad avtalsägarskapet innebär.

4.4

Planera avtalsförvaltningen

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

Planering av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör det
framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras.
Planeringen bör utgå från den klassificering av avtalen som gjordes under det inledande
steget rörande strukturering. Omfattningen av avtalsuppföljningen bör anpassas utifrån
vilken typ av avtal det rör sig om och hur det har klassificerats.

4.4.1 Nästa steg blir att ta fram förvaltningsplaner
Kommunen arbetar idag inte med några förvaltningsplaner till sina ramavtal/avtal.
Under 2022 är planen att upphandlingsenheten ska börja utbilda medarbetare i vad det
innebär att vara avtalsägare och vad det innebär att vara avtalsförvaltare. I framtiden
finns planer på att införa förvaltningsplaner, efter att samtliga existerande avtal har
klassificerats, och avtalsägare och avtalsförvaltare har utsetts. Idag förekommer inget
uttalat avtalsförvaltarskap respektive avtalsägarskap. Som regel gäller att avtalsägare är
närmaste chef till den tjänsteperson som har initierat upphandlingen. Det normala är att
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det är avdelningschef som är avtalsägare.
För att kunna planera avtalsförvaltningen på ett bra sätt krävs förutom ett väl genomfört
steg 1 enligt ovan, dvs en klassificering av avtalen, också en välfungerande och komplett
avtalskatalog. Avtalskatalogen ska innehålla samtliga ramavtal och avtal upprättade av
kommunen. Enligt upphandlingschefen kommer det ta cirka tre år innan avtalskatalogen är
uppdaterad och innehåller ca 80-85% av samtliga upprättade och giltiga avtal som finns i
kommunen. Målsättningen ska såklart vara att samtliga avtal finns i avtalskatalogen, men
av erfarenhet upplevs detta vara så gott som omöjligt då avsteg alltid påstås göras från
upprättade rutiner.
Anledningen till att det kommer ta ytterligare tre år innan avtalskatalogen är uppdaterad
och förhållandevis komplett uppges vara underbemanning och att många andra steg
rörande struktur behöver tas dessförinnan. Avtalsägaren ska anges på försättsbladet till
avtalet, i avtalskatalogen.
Det finns trots detta idag i viss utsträckning angivet på vilket sätt avtalsuppföljning ska
göras. På vilket sätt och i vilken utsträckning detta förekommer idag framgår av kapitel 5,
där resultatet av genomförd stickprovsgranskning redovisas.

4.4.2 Inte heller bolaget har förvaltningsplaner
Upplands-Brohus har inte tagit fram förvaltningsplaner som tydligt innehåller önskvärd
information enligt ovan.

4.5

Uppföljning

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget som
tas fram inför upphandlingen av varan eller tjänsten som ska följas upp. Oavsett vilken
metod för uppföljning som väljs bör resultaten dokumenteras och kommuniceras till
leverantören och relevant verksamhet. I avtalet bör det regleras hur avvikelser ska
hanteras.

4.5.1 Uppföljning genomförs i viss utsträckning i kommunen
Chefen för upphandlingsenheten har idag ingen kontroll över hur och i vilken utsträckning
avtalen följs upp. Det understryks dock vid intervjun vikten av att en förvaltningsplan där
uppföljningsfrekvens etc anges ska utarbetas i samband med att upphandlingsunderlagen
tas fram. Genom avtalet får leverantören information om uppföljningsfrekvens.
Förvaltningsplanen ska vara ett dokument för avtalsägare och avtalsförvaltare, och
ingenting som ska delas med leverantören.
Idag arbetar inte kommunen på detta sätt men arbete har initierats med att ta fram mallar
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rörande hur uppföljning av t.ex. miljökrav, Agenda 2030 etc. ska göras.
För de avtals om idag ligger i avtalsdatabasen skickas information automatiskt till angiven
avtalsägare och till upphandlingsenheten om att avtalet löper ut om exempelvis sex
månader eller annan period enligt avtal. På detta sätt ges avtalsägaren och
upphandlingsenheten möjlighet att agera på om avtalet ska förlängas, avslutas eller om ny
upphandling ska initieras. Systemet gör det möjligt att ange hur lång tid innan avtalet
löper ut som information ska skickas till avtalsägare/upphandlingsenheten.
Upphandlingsenheten har en avtalscontroller på halvtid som kvartalsvis tar fram rapporter
som delas med respektive kontorschef samt gås igenom på respektive kontors
ledningsgruppssammanträde, tillsammans med ansvarig upphandlare för kontoret.
Rapporten innehåller information om avtalsägare, avtalstid, förlängningsperioder,
avtalsområde samt namn på leverantören. Det finns en kolumn i den exempelrapport vi
erhållit med titeln feedback. För samtliga avtal saknas information i kolumnen. I den
exempelrapport vi erhållit inom ramen för granskningen finns avtalsägare angivet i
samtliga fall.
Rapporten kommer framgent, från och med 2022, att användas tillsammans med
verksamhetsplanen där mål om minskning ska anges. Det är i dagsläget oklart hur dessa
mål kommer formuleras, dvs om de kommer röra minskning av ekonomisk volym, dvs
kostnaden för inköp, eller om det handlar om inköp från leverantörer med vilka kommunen
inte har avtal, eller något annat.

4.5.2 Bolaget har en tydligare, om än inte dokumenterad, rutin för
avtalsuppföljning
Ekonomichefen ansvarar för uppföljning av bolagets ramavtal, vilken normalt genomförs
per tertial men ibland per halvår. Det uppges bero på övrig arbetsbelastning. Uppföljningen
renderar i en tabell som presenteras för och diskuteras i bolagets ledningsgrupp.
Uppföljningen innebär att det görs mätningar av hur stor andel av inköpen som har gjorts
från leverantörer med vilka bolaget har ramavtal, samt till vilka summor. Uppföljningen
innebär också att det i ledningsgruppen informeras om när och om det ska göras en
förlängning av avtalet eller om det ska göras en förnyad upphandling. Den uppföljning som
görs av ramavtalen innehåller ingen information om leveranser och kvalitet har varit i
överensstämmelse med vad som anges i avtalet. Enligt uppgift sker ingen presentation av
uppföljningen för styrelsen.
Rörande upphandlade byggentreprenader, renovering etc, görs uppföljningar i samband
med kontraktpartsmöten. För detta finns checklistor där det stäms av tillsammans med
leverantören vad som har levererats, när samt till vilken kvalitet. Bolagets projektledare
tillsammans med leverantörens/entreprenörens projektledare genomför uppföljningen
tillsammans, normalt var fjärde vecka under pågående projekt. Samtliga avvikelser noteras
och i den mån det är behövligt genomförs kompletteringar för att beställd kvalitet ska
uppnås.
För de avtal som ligger i bolagets avtalshanteringssystem finns en liknande rutin som hos
kommunen, där systemet flaggar när avtalet börjar nå sitt slutdatum. Det är då
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avtalsägarens ansvar att se över om avtalet ska förlängas, avslutas eller om ny
upphandling ska genomföras.

4.6

Utvärdering

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av
avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultatet och de inblandades
erfarenheter genomföra en analys av de gångna avtalsperiodens måluppfyllelse.

4.6.1 Systematisk utvärdering görs varken i kommunen…
Enligt upphandlingschefen har kommunen frångått principen om att avsluta avtal som
löper ut automatiskt, något som enligt upphandlingschefen borde vara standard. Istället
görs en automatisk förlängning, vilket innebär att avtalet fortsätter löpa om leverantören
också går med på det, utan att utvärdering har gjorts. Detta är enligt uppgift bättre än att
låta avtalet löpa ut men ändå fortsätta handla från leverantören, vilket skulle innebära att
otillåten upphandling görs. Hela förfarandet beror enligt uppgift på att verksamheterna
inte hinner hantera avtal i den utsträckning som behövs, samt att verksamheten inklusive
upphandlingsenheten inte bedöms ha uppnått tillräcklig mognadsgrad ännu.
Någon omfattande utvärdering av avtal i samband med avtalsperiodens slut görs inte.

4.6.2 …eller i bolagen
Inte heller för det kommunala bolaget genomförs någon systematisk utvärdering efter
avtalsperiodens slut. Däremot uppger intervjupersonerna att de uppföljningar av
genomförandet av t.ex. entreprenader som görs i samband med byggmöten allihop ligger
till grund för utvärdering av projektet efter avslut. Utvärderingarna dokumenteras dock
inte i någon större utsträckning.
Vad gäller upphandlade ramavtal uppges att de flesta avtal är idag utformade på ett
sådant sätt att de aktivt måste förlängas gentemot entreprenören. Den rutin som idag
saknas i bolaget är att i god tid innan beslut ska fattas utvärdera avtalet för att besluta om
förlängning ska göras eller inte. Ansvaret för detta vilar på avtalsägaren. Historiskt har det
normala varit att förlängning av avtalet sker så många gånger som det är tillåtet, utan att
särskild utvärdering görs. Detta förfaringssätt uppges vara förhärskande till följd av
resursbrist.
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5.

Stickprovsgranskning
Stickprovsgranskning har gjorts av avtal för respektive nämnd samt avtal upprättade av
Upplands-Brohus. Stickproven har bedömts utifrån huruvida avtalen innehåller relevanta
villkor avseende uppföljning samt hur eventuella brister och avvikelser ska hanteras.

5.1

Kommunstyrelsens avtal
Övervakningskameror
Ansvarig styrelse/nämnd

Kommunstyrelsen

Avtalstid

Från när avtal tecknas och 2 år framåt, med möjlighet till förlängning 1+1
år. Förlängning av avtalet ska göras skriftligt senast tre månader före
avtalstidens utgång.

Anges avtalsägare och/eller

Avtalsägare anges men inte avtalsförvaltare.

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Uppföljningsmöten rörande genomförande och kvalitet ska ske vid begäran
eller överenskommelse mellan kommunen och leverantören.

Info om hur avvikelser ska

Om leverantören utför uppdraget på felaktigt sätt har kommunen rätt att

hanteras

fullgöra uppdraget på annat sätt. Leverantören ska ersätta kommunen.
Rätt till vite finns angivet i avtalet. Regler kring hävning av avtalet anges.

Har uppföljning gjorts?

Nej.

Övrigt

Uppföljning uppges ej ha genomförts till följd av föreningar i leverans.
Såväl sociala krav som krav på miljö- och kvalitetsarbete framgår.

Telefoni som tjänst (avrop från Kammarkollegiets ramavtal rörande
kommunikationstjänster inom tele- och datakom)
Ansvarig styrelse/nämnd

Kommunstyrelsen

Avtalstid

2020-12-12 och tre år framåt, med möjlighet till förlängning i ett år.

Anges avtalsägare och/eller

Nej.

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Ingen info i avtalet. Hänvisas till bilaga Allmänna villkor.

Info om hur avvikelser ska

Ingen info i avtalet, men framgår i Allmänna villkor.

3

hanteras
Har uppföljning gjorts?

Ja, månatliga sammanträden, dvs mer frekvent än vad som anges i
Allmänna villkor. Statistik gås igenom, incidenter och aktiviteter
diskuteras.

Ramavtal mark och anläggning
Ansvarig styrelse/nämnd

Kommunstyrelsen

Avtalstid

2021-03-05 och 18 månader framåt, med möjlighet till förlängning 1+1
år.

Anges avtalsägare och/eller

Avtalsansvarig framgår. Att likställas med avtalsförvaltare.

3

När avrop gjorts från ramavtal upprättat av Kammarkollegiet ingår omfattande Allmänna Villkor, som
upprättats av Kammarkollegiet. Dessa kan inte avtalas bort. Här specificeras hur ofta uppföljande möten ska
genomföras mellan leverantör och köpare, hur det ska dokumenteras etc.
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avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Hänvisning till AB04 som reglerar upphandling och avtal rörande
entreprenader.

Info om hur avvikelser ska

Ja, vid försening är beställaren berättigad till vite.

hanteras
Har uppföljning gjorts?

Uppföljning enligt gängse ordning inom ramen för utförande av
entreprenad enligt avrop.

Övrigt

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader är att betrakta
som kontraktsvillkor.

Bedömning
Av avtal som omfattar kommunstyrelsens verksamhet framgår tydligt avtalsperiod samt
som regel också information om hur avvikelser ska hanteras. Uppföljningar har gjorts men
det saknas i två fall av tre information om avtalsförvaltare.

5.2

Tekniska nämndens avtal
Avfallshämtning öar
Ansvarig styrelse/nämnd

Tekniska nämnden

Avtalstid

2021-03-10 – 2022-12-01. Om avtalsparterna bestämmer senast ett år
innan avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med ett år.

Anges avtalsägare och/eller

Nej, men kontaktperson anges.

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Anges att kommunen när som helst har rätt att granska entreprenörens
fullgörande av skyldigheterna enligt avtal.

Info om hur avvikelser ska

Om leverantören utför uppdraget på felaktigt sätt har kommunen rätt att

hanteras

fullgöra uppdraget på annat sätt. Leverantören ska då ersätta kommunen.
Rätt till vite finns angivet i avtalet. Regler kring hävning av avtalet anges.

Har uppföljning gjorts?

Dokumentation finns från uppföljningssamtal med leverantör inför förnyad
upphandling. Ingen uppföljning har gjorts efter sommarsäsongen 2021.

Övrigt

Generella skrivningar om att eftersträva minskad miljöpåverkan framgår.

Yttre skötsel
Ansvarig styrelse/nämnd

Tekniska nämnden

Avtalstid

2021-06-01 – 2023-05-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Beställaren meddelar senast fyra månader innan om avtalet inte ska
förlängas, om inte så förlängs det med ett år.

Anges avtalsägare och/eller

Nej, men kontaktperson anges.

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Statuskontroll ska genomföras om någon av parterna kräver det.
Beställaren utför stickprovskontroller på utfört arbete. Egenkontroller ska
utföras enligt kvalitetsplan. Gemensam besiktning kan förekomma.
Skrivning finns om inspektion och kontroll och vilken info leverantören ska
tillhandahålla. Kontraktsmöte genomförs två gånger per år. Driftsmöte ska
hållas 8-10 gånger per år.

Info om hur avvikelser ska

Vid brister ska leverantören omgående kontaktas för att vidta rättelse.
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hanteras

Åtgärdsplan ska upprättas om brister identifieras rörande åtaganden om
social hänsyn. Om leverantör inte utför arbete på kontrakterat vis kan
kommunen vidta åtgärder på leverantörens bekostnad. Skadestånd kan
krävas. Möjlighet att utkrävs vite regleras.

Har uppföljning gjorts?

Dokumenterade uppföljningsmöten har ägt rum. Ett kontraktsmöte och
fem driftmöten. Skriftlig uppföljning görs också i ”dagboksform”, varje
vecka.

Övrigt

Generella miljömål anges. Vidare kommer kommunen under vintern jobba
med GPS-uppföljning för att i realtid kunna följa t.ex. vinterunderhåll.

Bedömning
Av avtal som omfattar tekniska nämndens verksamhet framgår tydlig information om
transparens och möjligheter till uppföljning. I båda fallen anges kontaktperson. Huruvida
detta är detsamma som avtalsförvaltare är otydligt. Dokumentation finns från
uppföljningar. I dokumentationen saknas information om huruvida de miljökrav som
framgår av avtalet har följts upp.

5.3

Upplands-Brohus avtal
Råbystigen 1-7 (Entreprenad fasad och balkong)
Ansvarig styrelse/nämnd

Upplands-Brohus

Avtalstid

Framgår ej av upphandlings-PM. Flera felaktiga datumangivelser
4

anges.
Anges avtalsägare och/eller

Nej, men projektägare och projektledare anges.

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

5

Hänvisning till ABT06 . Byggmöten genomförs löpande under
pågående entreprenad. Besiktningar genomförs löpande till
färdigställda delar av entreprenaden.

Info om hur avvikelser ska hanteras

Om inte fullständig slutdokumentation föreligger senast en
vecka innan slutbesiktning kommer entreprenaden inte att
godkännas.

Har uppföljning gjorts?

Ja, genom byggmöten, ekonomimöte, besiktningar och
slutbesiktning.

Övrigt

Entreprenaden ska genomföras på ett sådant sätt att den
verksamhet eller produktion som sker inom och invid
arbetsområde kan pågå utan hinder, avbrott eller störningar på
grund av damm, nedsmutsning, buller eller annat hinder. Vidare
finns bl.a. angivet att entreprenör ska redovisa mängden avfall
som uppstår. Separat ska även redovisas mängden farligt avfall
samt avfall som lagts på deponi.

Ringblommans förskola
Ansvarig styrelse/nämnd
4

Kommunfastigheter

Vi bedömer dock ej att dessa har någon juridisk påverkan.

5

ABT06 är allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten som används vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som
totalentreprenad, dvs när entreprenören svarar för projektering och utförande.

17

53 Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering - KS 22/0083-2 Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering : Bilaga 1 - Granskning av avtalshantering

Avtalstid

2018-12-03 till färdigställd entreprenad den 2020-08-30

Anges avtalsägare och/eller

Nej

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Hänvisning till ABT06. Byggmöten genomförs löpande.
Slutbesiktning har genomförts.

Info om hur avvikelser ska hanteras

Information saknas

Har uppföljning gjorts?

Ja, genom byggmöten, ekonomimöte, besiktningar och
slutbesiktning.

Kokillbacken – Nybyggnation av 152 lägenheter
Ansvarig styrelse/nämnd

Upplands-Brohus

Avtalstid

Slutbesiktning 27 månader efter att bygglov vunnit laga kraft,
beslut om startbesked har meddelats samt arbetsområdet är
tillgängligt för produktionsstart.

Anges avtalsägare och/eller

Nej, men projektchef och projektledare framgår

avtalsförvaltare?
Info avseende uppföljning

Hänvisning till ABT06.

Info om hur avvikelser ska hanteras

Hänvisning till ABT06. Inget annat än att säkerhet ska ställas
samt att bankgaranti ska vara utfärdad anges i avtalet.

Har uppföljning gjorts?

Projektet är under projektering så inga uppföljningar har gjorts
ännu.

Bedömning
Av avtal som omfattar bostadsbolaget (i ett fall fastighetsbolaget) har i samtliga fall
hänvisning gjorts till ABT06, vilket är de allmänna bestämmelser för totalentreprenad
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som används vid upphandling
och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad, dvs när
entreprenören svarar för projektering och utförande. Byggmöten, projektmöten och
besiktningar bedöms genomföras löpande. Det saknas i ett fall information om
avtalsägare/förvaltare och/eller projektledare.
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6.

Avslutande bedömning samt svar på revisionsfrågorna
Vår övergripande bedömning är att såväl kommunen som det kommunala bolaget saknar
flera väsentliga delar för att kunna bedömas säkerställa en ändamålsenlig kvalitetssäkring
vid utformning av avtal samt en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal.
Såväl kommunen som bolaget har påbörjat processen med att förstärka och förbättra sin
verksamhet vad gäller avtalshantering, vilket vi bedömer som positivt, men ännu bedöms
koncernen ha en förhållandevis lång väg kvar till dess att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. I kommunen har omfattande initiativ tagits för att påbörja arbetet,
och upphandlingschefen är medveten om vilka brister som finns och vad som behöver
göras. Vår bedömning är att fokus behöver ligga på steg 1, dvs strukturering av
avtalsförvaltning och kategorisering av samtliga avtal. Detta kan med fördel göras
parallellt med att utbildning sker i hela kommunförvaltningen avseende vad det innebär att
vara avtalsägare respektive avtalsförvaltare. Därefter kan processen fortsätta med att
utveckla en god och välfungerande avtalshantering.
I det kommunala bolaget bedömer vi att processen har kommit något längre, i och med att
det har identifierats vad som behöver göras, och avtalen har i stor utsträckning redan
kategoriserats. Nästa steg bör således vara att utveckla förvaltningsplaner samt utbilda
bolagets personal i vad det innebär att vara avtalsägare respektive -förvaltare. I bolaget
verkar dock ett problem vara att rekrytera kompetent personal till uppdraget.
Vad gäller utbildning av personal bör kommunen och bolaget gemensamt kunna ta fram
utbildningsmaterial och genomföra utbildningar av avtalsägare och avtalsförvaltare.
Samordnad utbildning leder inte bara till att arbetsbördan lättar för ansvariga utan även
till att en ömsesidig förståelse för varandras verksamhet uppstår som en naturlig följd av
samarbetet.

Revisionsfråga
Säkerställer granskade nämnder
tillräcklig kvalitet vid utformning av
avtal?

Svar
Nej. Det förekommer att upphandlingar
genomförs utan att upphandlingsenheten
deltagit och kvalitetssäkrat underlaget.
Upphandlingsenheten har ett antal
kvalitetssäkrade avtalsmallar att utgå från vid
upprättande av avtal.
KS reglerar ansvaret för avtalskvalitet i
delegationsordningen. Arbete pågår med att
revidera samtliga nämnders
delegationsordningar för att förtydliga
ansvaret. Inom tekniska nämndens
ansvarsområde anses det vara verkställighet
och därmed inte lika tydligt vem som ansvarar. I
bolagets upphandlingspolicy anges att
respektive avdelningschef ansvarar.
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Finns systematiska rutiner för
avtalsuppföljning?

Nej, inte hos kommunen. Flera avtal saknar
angiven avtalsägare samt avtalsförvaltare
vilket gör att det är otydligt vem som ansvarar
för att följa upp avtalet. Upphandlingsenheten
har varken kontroll över eller ansvar för i vilken
utsträckning avtal följs upp.
I samtliga avtalsmallar som granskats framgår
dock information om att och hur
uppföljningsmöten ska genomföras.
För bolaget genomförs ingen uppföljning
avseende leveranser och kvalitet för de
ramavtal som bolaget har. Vad gäller
upphandlade byggentreprenader, renoveringar
etc genomförs uppföljningar i enlighet med
branschstandard och vad som anges i AB04
respektive ABT06.

Är kontrollerna tillräckliga i
omfattning, kvalitet, innehåll och
antal och har de relevant fokus?

Delvis. I den stickprovsgranskning vi gjort har
vissa avtal följts upp och andra inte. Den
uppföljning som gjorts har inte alltid motsvarat
de krav som ställs i avtalet, bland annat
rörande miljö och sociala hänsyn.
För bolaget genomförs kontroller enligt
branschpraxis när det rör byggentreprenader.
Dessa bedöms genomföras och dokumenteras
på ett ändamålsenligt sätt.

Analyseras resultaten av genomförda
avtalsuppföljningar?

Nej, inte på ett systematiskt sätt, varken i
kommunen eller i bolaget.

Finns rutiner som förhindrar att
förlängning av avtal sker
automatiskt?

Nej, tvärtom. Rutinen i kommunen är att
förlängning av avtal sker automatiskt för att
förhindra att inköp görs utan giltigt avtal, vilket
skulle rendera i otillåten upphandling. Detta är
ett medvetet val av kommunen.
I bolaget krävs aktiv förlängning. Däremot sker
förlängning som rutin alltid så många gånger
det går, utan särskild utvärdering.

Kungsängen 2022-01-18
Anders More
Certifierad kommunal revisor
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