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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Maria Acaldo

2022-05-04

KS 22/0331

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Maria.Acaldo@upplands -bro.se

Intentionsavtal Nationell träningsanläggning
Svenska Fotbollsförbundet samt utveckling av
Kungsängen IP - SvFF, Hemsö Fastighets AB,
Upplands-Bro Kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Svenska
Fotbollsförbundet och Hemsö Fastighets AB.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till intentionsavtal med Hemsö
Fastighets AB.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra förstudier i enlighet
med förslagen till intentionsavtal.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens kontor har upprättat ett förslag till intentionsavtal med
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Hemsö Fastighets AB rörande
utveckling av en ny Nationell träningsanläggning för Svenska
Fotbollsförbundet i Upplands-Bro kommun. Vidare har kontoret även upprättat
ytterligare ett förslag till intentionsavtal med Hemsö Fastighets AB rörande
utveckling av Kungsängen IP. Båda avtalen uttrycker en gemensam intention
och viljeinriktning hos samtliga parter om att genom förstudier undersöka
möjligheterna för etablering av en Nationell träningsanläggning, samt oaktat
detta en expansiv utveckling av Kungsängens IP. De båda alternativen går hand
i hand, varför parallella förstudier kommer att bedrivas till och med 30 April
2023.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Intentionsavtalen sammanfattar parternas gemensamma målsättning med
respektive förstudie, tydliggör utgångspunkter samt klargör principer för
fortsatt arbete enligt samtliga parters behov och förutsättningar.
En ny nationell träningsanläggning ska bl.a. bestå av kontorslokaler,
fotbollsplaner och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare,
omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska resultera i
tydliggöranden rörande anläggningens påverkan på omgivningen,
markanspråk, ekonomiska förutsättningar och villkor samt även lokalt och
regionalt föreningslivs behov knutet till etableringen. Detta innan beslut om
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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Kommunledningskontoret
detaljplaneuppdrag och markanvisning kan fattas. Förstudie rörande utveckling
av Kungsängen IP oaktat Nationell Träningsanläggning har motsvarande
inriktning. De båda förstudierna skiljer sig något åt i rörande markanvändning
där en nationell träningsanläggning bedöms ta större arealer i anspråk bl a.
Aktuellt utvecklingsområde för förstudie visas i nedan ortofoto.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04



Intentionsavtal med Svenska Fotbollsförbundet och Hemsö Fastighets
AB och dess bilagor.



Intentionsavtal med Hemsö Fastighets AB.
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Kommunledningskontoret

Ärendet
Bakgrund
Svenska Fotbollförbundet, Upplands-Bro kommun och Hemsö Fastighets AB
har under en tid fört dialog kring förutsättningarna för en möjlig etablering av
en ny nationell träningsanläggning för Svenska Fotbollsförbundet, samt mellan
Kommunen och Hemsö Fastighets AB, utveckling av Kungsängen IP enskilt.
I dialogen har ingått att på en övergripande nivå föra dialog om Svenska
Fotbollsförbundets behov, Upplands-Bro kommuns behov och förutsättningar
samt Hemsö Fastighets möjligheter att genomföra etableringen samt enskilt
utvecklingen av Kungsängen IP. Dialogen har resulterat i ett intentionsavtal
mellan parterna för att stadigfästa möjligheterna till att närmare klargöra
förutsättningarna för en etablering och framtida utveckling genom två
parallella förstudier.
Avtalet mellan samtliga tre parter anger att samtliga ser fördelar med en
etablering av en Nationell träningsanläggning för Svenska Fotbollsförbundet i
Upplands-Bro kommun, samt anger formerna för hur den gemensamma
förstudien ska genomföras. Vidare anges Svenska Fotbollsförbundets behov
samt aktuellt markområde som omfattas av förstudien. Anläggningen ska bland
annat bestå av kontorslokaler, fotbollsplaner och övriga faciliteter såsom
läktare, omklädningsrum och ytor för behandling och analys. Förstudien ska
vid sitt slutförande utgöra erforderligt underlag för eventuellt beslut om
detaljplaneuppdrag och markanvisningsavtal som reglerar villkoren för
planläggning, marköverlåtelse samt principer för genomförande av byggnation.
Avtalet mellan Kommun och Hemsö Fastighets AB anger riktning för en
expansiv utveckling av Kungsängen IP där utgångspunkt är kommunens och
civilsamhällets behov. Båda avtalen avser vid sidan av grundläggande
ekonomiska förutsättningar samt anläggningar även att utreda
utbildningsmöjligheter i området.
Syfte med förstudien
Aktuellt utredningsområde, markerat med gröna linjer i nedanstående ortofoto,
ligger i tätorten Kungsängen och omfattar Kungsängens IP samt angränsande
markområden både i anslutning till idrottsplatsen samt norr om E18.
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Kommunledningskontoret

I anslutning till området norr om E18 pågår detaljplanearbete för bl a
bostadsutveckling. Med en ökad inflyttning i kommunen bedöms behovet av
utökade möjligheter till föreningsliv och rekreation som stort och att en
etablering bidrar positivt till samhällsutvecklingen och folkhälsan.
Svenska Fotbollförbundet har genom en egen förstudie en god bild över sitt
behov och förväntad nyttjandegrad av anläggningarna. En av utgångspunkterna
är att se över former för hur dessa även kommer övriga användare tillgodo ,
såsom lokala föreningar. Vidare genererar etableringen ett ökat underlag för
övriga verksamheter och därmed ökade möjligheter för följdinvesteringar.
Svenska Fotbollförbundet har till exempel uttryckt ett konkret behov avseende
hotellnätter, konferensfaciliteter mm i närheten av och i anslutning till
anläggningen. Rörande utvecklingen av Kungsängen IP har kommunen sedan
tidigare fört dialog med bl a föreningslivet i kommunen rörande grundläggande
behov samt utvecklingsmöjligheter. Under arbetet med respektive förstudie
kommer detta arbete och dialog att fördjupas och bedöms vara en utgångspunkt
för respektive utveckling som de båda intentionsavtalen reglerar.
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Kommunledningskontoret
Avtalen visar på en gemensam ambition att verka för en lösning där föreslagen
etablering och Upplands-Bros framtida utveckling berikar varandra. En
utgångspunkt för de båda förstudierna är att etableringen så långt möjligt
anpassas till pågående planering, kommunens långsiktiga strategiska inriktning
samt även befintliga natur- och rekreationsvärden samt infrastruktur. En viktig
del i arbetet är att inom ramen för respektive förstudie arbeta fram en
utformning som samspelar med Kungsängen som tätort i sin helhet. Den
framtida utvecklingen och SvFF’s möjliga etablering väntas bidra till ökade
idrotts- och rekreationsmöjligheter, generera arbetstillfällen samt utökat
underlag för lokala verksamheter. Sammantaget är bedömningen att
etableringen möjliggör till ett levande, attraktivt och tryggt Kungsängen samt
genererar värden till kommunen som helhet.
Tidplan
Tidplan för arbetet med förstudie är 1 juni 2022 – 30 april 2023.

Barnperspektiv
Barnperspektivet beaktas i arbetet med förstudien och bedömningen är att
föreningsliv och idrott är en stor del av barn och ungas möjligheter till ett gott
liv. Etableringen bedöms ha en positiv inverkan på folkhälsan och
föreningslivet.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Bilagor
1. Lista de handlingar som ska följa med tjänsteskrivelsen här. Använd
formatmallen Nummerlista.
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Bygg- och miljönämnden
 Kultur- och Fritidsnämnden
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Bilaga 1
Utredningsområde
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Bilaga 2
Svenska Fotbolls Förbundet – behov för Nationellt träningscenter
GRÄSYTOR
2 fullstora gräsplaner (1 uppvärmd)
1 fullstor konstgräsplan (uppvärmd)
1 fullstor hall konstgräs
1 hall futsal
1 futsalplan ute?
Beachsoccerplan?
Målvaktsträningsyta

RUNT PLANEN
Ljus på planerna
Läktare
Pressläktare
Säkerhet, skydd
Insynsskydd, inhägnad
Kameraplattformar
GPS-tracking
Fasta reklamytor runt planerna

LOKALER/YTOR
Omklädningsrum
Gym
Isbad
Pool – rehab uppvärmd
Materialförråd
Dataanalys
Fysiologlab
Fysiolog testcenter
Medicinskt center
Hotellrum/övernattning av hög samt enklare standard
Kontorslokaler
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Mellan Upplands-Bro kommun, org. nr 212000-0100, nedan kallad Kommunen, och
Hemsö Fastighets AB org. nr 556779-8169, nedan kallat Exploatören, gemensamt kallade
Parterna, har träffats följande

INTENTIONSAVTAL
§ 1 SYFTE
Syftet med detta intentionsavtal är att utrycka gemensam målsättning, utgångspunkter samt
klargörande av principer för fortsatt arbete kring framtida utveckling av Kungsängen IP.
§ 2 BAKGRUND
Upplands-Bro kommun har en kraftig tillväxt genom inflyttning av nya invånare samt flera
nya företagsetableringar och ett aktivt och väl etablerat föreningsliv. Kommunen arbetar
aktivt med att utvecklas till en mötesplats med småstadskänsla med ökat utbud av bostäder,
arbetsplatser, handel, service, rekreationsmöjligheter med stora naturvärden och en väl
utvecklad besöksnäring.
Kungsängens IP är idag en uppskattad och aktiv plats för rekreation och fritid. Mot bakgrund
av kommunens expansion och tillväxt samt föreningslivets nuvarande och framtida behov ska
Kungsängens IP vidareutvecklas med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som
mötesplats. Kommunen har fört samtal med Hemsö om att utveckla området med fokus på
behov som finns från föreningslivet och för kommunen i stort som en plats för ett hållbart liv
och hälsa.
§ 3 AVSIKTSFÖRKLARING
Parterna är överens om att genom en förstudie gemensamt utreda förutsättningarna för
utveckling av Kungsängen IP. Förutsättningar för lokala och regionala föreningars nyttjande
av anläggningen ska klargöras i förstudien. Huvudsakligt utvecklingsområde är det område
där Kungsängen IP ligger idag samt intilliggande markområden, utan anspråk på befintlig
bebyggelse. Markområden norr om E18 kan även komma att beaktas i samband med
förstudien men betraktas som sekundärt utvecklingsområde.
Övergripande utgångspunkt mellan parterna är att Kommunen hyr lokaler och anläggningar,
Exploatören utvecklar, bygger och äger lokaler och anläggningar samt Kommunen driver
detaljplan och överlåter mark till Exploatören. Omfattningen av Kommunens förhyrning av
Exploatören tillsammans med eventuella andra nödvändiga hyresgäster utvecklas i förstudien.
Parterna är överens om att inte inleda några nya samarbeten rörande innehållet i detta
intentionsavtal med annan part under avtalets giltighetstid.
Parterna har tillsammans med tredje part ingått Intentionsavtal om en gemensam förstudie
rörande ett nationellt träningscenter som alternativ utveckling för utveckling av Kungsängen
IP. Intentionsavtalet bygger på samma grunder som detta avtal, det vill säga att utveckla
Upplands-Bro kommun som en plats för ett hållbart liv och hälsa samt även tillgodose
föreningslivets nutida och framtida behov av mötesplats, lokaler och anläggning. Intentionen i
detta avtal avser verksamhet som kan få synergier eller utgöra komplement till nationellt
träningscenter alternativt utgöra utveckling av Kungsängen IP om inte parterna ser
förutsättningar att gå vidare med nationellt träningscenter.
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§ 4 UTGÅNGSPUNKT FÖR FORTSATT ARBETE
Parternas övergripande målsättning är att utvecklingen av Kungsängen IP ska berika parterna
på ett ömsesidigt sätt och är därmed överens om att säkerställa erforderlig bemanning och
tillgänglighet för respektive parts bidrag i arbetet med förstudien.
I början av förstudien ska parterna gemensamt undersöka de ekonomiska förutsättningarna för
projektets genomförande. Om parterna är överens om fortsatt arbete under avtalstiden ska
förstudien kompletteras med tillräckligt underlag för eventuellt beslut om detaljplaneuppdrag,
genomförandeavtal, markanvisningsavtal och upplåtelser som reglerar villkoren för
planläggning, marköverlåtelse, hyresupplåtelser samt principer för genomförande av
byggnation.
Samtliga parter ska planera för och genomföra nödvändiga avstämningar i arbetet med
förstudien. Förstudien ska genomföras parallellt med förstudien för nationellt träningscenter.
§ 5 EKONOMI
Parterna ska inledningsvis gemensamt definiera verksamhetens behov och påverkan på
omgivningen och Exploatören ska därefter beställa och ansvara för samtliga de externa
utredningar som Exploatören för ändamålet finner nödvändiga. Kommunen ansvarar för
eventuella stadsbyggnads- och exploateringsutredningar utanför markområdet. Vardera part
ansvarar i övrigt för sina egna kostnader.
Formerna för marköverlåtelse mellan Kommunen och Exploatören för att möjliggöra
föreslagen verksamhet ska klargöras under förstudien. Överlåtelse ska ske till
marknadsmässiga villkor vilka närmare fastställs under förstudien. Parterna kommer ta
hänsyn till lagen om offentlig upphandling där den är tillämpningsbar.
Hyresvillkor för upplåtelser mellan parterna ska på en övergripande nivå fastställas under
förstudien.
§ 6 TID- OCH PROCESSPLAN
Som en del av förstudien ska en tid- och processplan tas fram som beskriver vilka beslut som
behöver fattas av respektive part, när besluten ska fattas och hur de hänger samman samt
behov av samordning med intilliggande projekt.
§ 7 GILTIGHET
Detta intentionsavtal är till alla delar förfallet om inte avtalet är ersatt av andra avtal mellan
parterna senast 2023-04-30 alternativt parterna överenskommer om förlängning. Parterna äger
dock rätt att avsluta samarbetet enligt detta intentionsavtal i förtid för det fall part finner att
det inte föreligger ekonomiska förutsättningar för projektets genomförande. Om part önskar
avsluta intentionsavtalet i förtid ska detta meddelas den andra parten skriftligen.
§8 OFFENTLIGGÖRANDE
Parterna åtar sig att i förväg samråda kring samtliga pressreleaser, andra offentliggöranden
eller public relationsåtgärder med anledning av detta intentionsavtal, den kommande
förstudien eller parternas framtida samarbete i övrigt.
§9 ÖVERLÅTELSE
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta
intentionsavtal utan övriga Parters föregående skriftliga samtycke. För undvikande av oklarhet
noteras dock att Exploatören, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda
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dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Exploatören lämnar
erforderlig säkerhet i samband med sådant förvärv.
§10 TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed
sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av
svensk rätt.
*****
Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.
Stockholm 2022-xx-xx

Stockholm 2022-xx-xx

Upplands-Bro kommun

Hemsö Fastighets AB

_____________________

____________________

_____________________

____________________
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Mellan Upplands-Bro kommun, org. nr
, nedan kallad Kommunen, och Svenska
Fotbollförbundet org. nr
nedan kallat SvFF, samt Hemsö Fastighets AB org. nr,
, nedan kallat Exploatören, gemensamt kallade Parterna, har träffats följande

INTENTIONSAVTAL
§ 1 SYFTE
Syftet med detta intentionsavtal är att utrycka gemensam målsättning, utgångspunkter samt
klargörande av principer för fortsatt arbete kring etablering av ett nytt Nationellt
Träningscenter för Svensk Fotboll inom Upplands-Bro kommun, tätort Kungsängen söder och
Norr om E18, se bilaga 1 (karta över området).
§ 2 BAKGRUND
Upplands-Bro kommun har en kraftig tillväxt genom inflyttning av nya invånare samt flera
nya företagsetableringar och ett aktivt och väl etablerat föreningsliv. Kommunen arbetar
aktivt med att utvecklas till en mötesplats med småstadskänsla med ökat utbud av bostäder,
arbetsplatser, handel, service, rekreationsmöjligheter med stora naturvärden och en väl
utvecklad besöksnäring. Kungsängen är en av två tätorter i kommunen och står inför stora
satsningar med utveckling av bostäder, hotell och rekreationsmöjligheter. Upplands-Bro
kommun har goda kommunikationsmöjligheter lokalt, regionalt och internationellt med närhet
till Arlanda flygplats, E18 samt pendeltåg.
SvFF har under en tid undersökt möjligheterna till etablering av ett nytt nationellt
träningscenter för Svensk Fotboll. Anläggningen ska bland annat bestå av kontorslokaler,
fotbollsplaner, inomhushallar och övriga nödvändiga faciliteter såsom läktare,
omklädningsrum och ytor för behandling och analys, se bilaga 2 (SvFF bistår med bilaga 2).

SvFF och Upplands-Bro kommun har fört dialog rörande samverkan kring etablering av ett
nationellt träningscenter i kommunen med Exploatören, samt att utreda förutsättningarna för
utbildning i anslutning till anläggningen.

§ 3 AVSIKTSFÖRKLARING
Kommunen, SvFF och Exploatören ser gemensamt fördelar med att etablera ett nytt nationellt
träningscenter för Svensk Fotboll inom Kommunen och tätort Kungsängen. Etableringen
stärker Upplands-Bro som en kommun med ett starkt och brett föreningsliv vilket vidare
utvecklar kommunens arbete med social hållbarhet och ökad samhällsnytta, som ett väl
etablerat besöksmål samt bidrar med arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att skapa en
levande plats med småstadskänsla.
Parterna är överens om att genom en förstudie gemensamt utreda förutsättningarna för
etablering av ett nytt nationellt träningscenter på ett sätt som tillgodoser verksamhetens behov
enligt bilaga 2. Förutsättningar för lokala och regionala föreningars nyttjande av anläggningen
ska klargöras i förstudien. Huvudsakligt utvecklingsområde framgår av bilaga 1. Förstudien
ska även inkludera utredning av förutsättningarna för utbildningslokaler, exempelvis
gymnasium, i anslutning till det nationella träningscentret.
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Utgångspunkt mellan parterna är att SvFF och Kommunen hyr lokaler och anläggningar,
Exploatören utvecklar, bygger och äger lokaler och anläggningar samt Kommunen driver
detaljplan och överlåter mark till Exploatören. Det utesluter inte möjligheten för Kommunen
att inom utvecklingsområdet utveckla andra verksamheter eller överlåta mark för utveckling
till annan part än Exploatören. Kommunen ska dock, i ett så tidigt skede som möjligt,
informera övriga Parter om utveckling av andra verksamheter eller överlåtelse av mark som
kan ha påverkan på etableringen av nytt Nationellt Träningscenter. Omfattningen av parternas
förhyrning av Exploatören tillsammans med eventuella andra nödvändiga hyresgäster
utvecklas i förstudien.
Parterna är införstådda med Svensk Fotbolls ekonomiska förutsättningar och att en etablering
av nytt nationellt träningscentrum är beroende av att Parterna hittar en gemensam ekonomisk
hållbar lösning för detta. Parterna är överens om att inte ingå några intentionsavtal rörande
innehållet i detta intentionsavtal med annan part under avtalets giltighetstid.
§ 4 UTGÅNGSPUNKT FÖR FORTSATT ARBETE
Parternas övergripande målsättning är att föreslagen etablering ska berika samtliga parter på
ett ömsesidigt sätt och är därmed överens om att säkerställa erforderlig bemanning och
tillgänglighet för respektive parts bidrag i arbetet med förstudien.
Exploatören och Kommunen åtar sig att avsätta erforderliga resurser för projektutveckling i
ett tidigt skede i arbetet med förstudien. SvFF åtar sig att bidra med underlag och kompetens i
verksamhetsspecifika frågor i den omfattning som behövs för att bedriva förstudien enligt
parternas intention.
Etableringen ska ha tydliga kopplingar och entréer till omgivande bebyggelse samt till
Mälaren och de stora naturvärden som finns i anslutning till utvecklingsområdet. Vidare ska
etableringen dra fördel av områdets infrastruktur, läge i regionen, samverkan med
civilsamhälle och lokalt föreningsliv samt utbudet av service och näringsliv i kommunen.
Etableringen ska så långt som möjligt utgå från kommunens befintliga och planerade
infrastruktursatsningar samt den övergripande policy för gestaltningsfrågor som utvecklas
parallellt med arbetet med förstudien.
I början av förstudien ska parterna gemensamt undersöka de ekonomiska förutsättningarna för
projektets genomförande. Om parterna är överens om fortsatt arbete under avtalstiden ska
förstudien kompletteras med tillräckligt underlag för eventuellt beslut om detaljplaneuppdrag,
genomförandeavtal, markanvisningsavtal och upplåtelser som reglerar villkoren för
planläggning, marköverlåtelse, hyresupplåtelser samt principer för genomförande av
byggnation.
Samtliga parter ska planera för och genomföra nödvändiga avstämningar i arbetet med
förstudien.
§ 5 EKONOMI
Parterna ska inledningsvis gemensamt definiera verksamhetens behov och påverkan på
omgivningen och Exploatören ska därefter beställa och ansvara för samtliga de externa
utredningar som Exploatören för ändamålet finner nödvändiga. Kommunen ansvarar för
eventuella stadsbyggnads- och exploateringsutredningar utanför markområdet. Vardera part
ansvarar i övrigt för sina egna kostnader.

o Kommun - KS 22/0331-2 Intentionsavtal Nationell träningsanläggning Svenska Fotbollsförbundet samt utveckling av Kungsängen IP - SvFF, Hemsö Fastighets AB, Upplands-Bro Kommun : LOI SvFF Hemsö Nationell Träningsanläggning_final.docx

Formerna för marköverlåtelse mellan Kommunen och Exploatören för att möjliggöra
föreslagen verksamhet ska klargöras under förstudien. Överlåtelse ska ske till
marknadsmässiga villkor vilka närmare fastställs under förstudien.
Hyresvillkor för upplåtelser mellan parterna ska på en övergripande nivå fastställas under
förstudien.
§ 6 TID- OCH PROCESSPLAN
Som en del av förstudien ska en tid- och processplan tas fram som beskriver vilka beslut som
behöver fattas av respektive part, när besluten ska fattas och hur de hänger samman samt
behov av samordning med intilliggande projekt.
§ 7 GILTIGHET
Detta intentionsavtal är till alla delar förfallet om inte avtalet är ersatt av andra avtal mellan
parterna senast 2023-04-30 alternativt parterna överenskommer om förlängning. Parterna äger
dock rätt att avsluta samarbetet enligt detta intentionsavtal i förtid för det fall part finner att
det inte föreligger ekonomiska förutsättningarna för projektets genomförande. Om part önskar
avsluta intentionsavtalet i förtid ska detta meddelas övriga parter skriftligen.
§8 OFFENTLIGGÖRANDE OCH SEKRETESS
Parterna åtar sig att i förväg samråda kring samtliga pressreleaser, andra offentliggöranden
eller public relationsåtgärder med anledning av detta intentionsavtal, den kommande
förstudien eller parternas framtida samarbete i övrigt.
Parterna förbinder sig att från undertecknandet av detta intentionsavtal iaktta sekretess
avseende det nya Nationella Träningscentrets teknik-, marknads- och affärsinformation,
ritningar, prospekt och prisuppgifter. Part ska tillse att samtliga anställda, konsulter och andra
rådgivare som tar del av sådan information iakttar denna sekretessbestämmelse. Denna
sekretessbestämmelse gäller dock inte information i den utsträckning Part är skyldig att lämna
ut den enligt tillämplig författning, myndighetsutövning, behörig domstols, skiljenämnd s eller
myndighets dom eller beslut, tillämpligt avtal med börs eller annan marknadsplats eller
tillämpliga börs- eller marknadsplatsregler.
§9 ÖVERLÅTELSE
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta
intentionsavtal utan övriga Parters föregående skriftliga samtycke. För undvikande av oklarhet
noteras dock att Exploatören, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda
dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Exploatören lämnar
erforderlig säkerhet i samband med sådant förvärv.
§10 TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse och därmed
sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av
svensk rätt.
*****
Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Camilla Stark

2022-05-13

KS 21/0213

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

camilla.stark@upplands-bro.se

Uppföljning tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna avseende bollspel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktiges beslut från den 9 juni 2021 § 99 förlängs, vilket
innebär att:
2. Kommunfullmäktige antar tillägg i de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna som finns i bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro
centrum”, tillsvidare.
3. Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i form av bilaga
”Förbud mot bollspel i Bro centrum”, skrivs in i ordinarie Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 om ett tillfälligt förbud mot
bollspel som tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Detta grundades bland
annat på:
Inkomna synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i centrummiljö i
Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel mot vägg ska
ha använts i kränkande syfte mot boende i området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Med anledning av detta antogs ett tillfälligt tillägg avseende förbud av bollspel
på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, beslutades vara
gällande ett år från datum då beslutet vunnit laga kraft (2021-07-07 – 2022-0707) och att sedan nytt beslut tas om fortsatt förbud.
De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap.
8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som
framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att
problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen.
Beslutet från 9 juni 2021 föreslås av Kommunledningskontoret bli permanent.

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

2022-05-13

KS 21/0213

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2022



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021 – Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna avseende bollspel



Beslut Länsstyrelsen Stockholm beteckning 213-45184-2021



Tillägg i form av bilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter:
Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum.

Barnperspektiv
En tryggare centrummiljö är gynnsam för alla medborgare som vistas där, barn
som vuxna.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Camilla Stark
Enhetschef Trygghets- och
preventionsenheten

Bilagor
1. Beslut Länsstyrelsen Stockholm beteckning 213-45184-2021
2. Kartbild
3. Tillägg i form av bilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter:
Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum.
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni
2021 – Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna avseende bollspel

Beslut sänds till


Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro

2 (2)

74 Uppföljning tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna avseende bollspel - KS 21/0213-7 Uppföljning tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna avseende bollspel : Beslut Länsstyrelsen Stockholm beteckning 213-45184-2021

Beslut

1 (3)

Datum

Beteckning

2021-07-07

213-45184-2021

Upplands-Bro kommun
Camilla Stark
camilla.stark@upplands-bro.se

Anmälan om lokala ordningsföreskrifter, Upplands-Bro kommun
BESLUT
Länsstyrelsen finner att de lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
som kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslutade om den 9 juni 2021
(dnr KS 21/0213) inte strider mot ordningslagen (1993:1617).
BAKGRUND
Av protokoll från Upplands-Bro kommuns kommunfullmäktige som inkom till
Länsstyrelsen den 23 juni 2021 framgår att kommunfullmäktige i Upplands-Bro
kommun den 9 juni 2021 fattat beslut om lokala ordningsföreskrifter, i form av ett
tillägg avseende bollspel i Bro Centrum.
Som skäl har kommunen i huvudsak uppgivit följande. Det har inkommit
synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i centrummiljö i Bro, som
störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel mot vägg ska ha använts i
kränkande syfte mot boende i området. Boende har också sagt att bollspel sker
utanför butiker och verksamheter i centrum. Vissa barn och unga upphör ej med
detta beteende trots tillsägelse från de boende. Boende har också uppfattningen att
ungdomar i vissa fall mött tillsägelser med dålig attityd samt gått i konflikt med
de boende. Boende berättar att polisen meddelat att de inte kan avhjälpa detta
problem då bollspel på platsen inte är förbjudet enligt ordningslagen/de lokala
ordningsföreskrifterna.
MOTIVERING
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen och 1 § första stycket förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen, får en kommun meddela de, utöver
ordningslagen, ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som
behövs för att upprätthålla ordningen på offentlig plats.
Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska en kommuns beslut att anta, ändra eller
upphäva ordningsföreskrifter omedelbart anmälas till länsstyrelsen, som ska
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Datum

Beteckning

2021-07-07

213-45184-2021

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får föreskrifter inte angå förhållanden som är
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt ordningslagen
eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte
heller, enligt samma bestämmelse, lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Föreskrifterna ska vidare, som alla författningar, vara formulerade på ett sådant
sätt att de kan förstås och tillämpas av rättsordningen.
Länsstyrelsens prövning av lokala ordningsföreskrifter är alltså begränsad enligt
ovan och innebär inte någon allmän lämplighetsprövning av föreskrifterna.
Angående kravet i 3 kap. 8 § ordningslagen om att en kommun (endast) får
meddela de föreskrifter som behövs (Länsstyrelsens kursivering) för att
upprätthålla ordningen på offentlig plats, har Högsta Förvaltningsdomstolen i mål
nr 2149-18 (HFD 2018 ref. 75) framhållit ”att det vid prövningen av om en
föreskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsföreskrift inte krävs att
kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning
eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras” (s. 4, femte stycket).
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
De här aktuella förhållandena är inte reglerade i ordningslagen eller annan
författning och kan inte, såvitt är Länsstyrelsen bekant, regleras på något annat
sätt. Enligt Länsstyrelsens bedömning lägger de heller inte onödigt tvång på
allmänheten eller gör annars obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, då
det inte kan anses vara någon allmän rättighet att utöva bollspel på centrumtorg,
där i allmänhet många människor samlas och rör sig. För bollspel finns i de flesta
kommuner särskilt anordnade platser och dessutom ytor som är betydligt mer
lämpade för bollspel än centrumtorg. Enligt Länsstyrelsens bedömning är
dessutom föreskrifterna formulerade och avgränsade på ett sådant sätt att de kan
förstås och tillämpas av rättsordningen.
Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen således att de aktuella föreskrifterna inte
strider mot ordningslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Åsa Grönberg. Föredragande har
varit länsassessor Johan Backman. I handläggningen har även medverkat
chefsjurist Lena Johansson.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Datum

Beteckning

2021-07-07

213-45184-2021

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kommunledningskontoret
Datum

2021-05-04
Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna, gällande
bollspel
KS 21/0213

Bilaga
Aktuellt kartområde Tillf älligt f örbud mot bollspel i Bro centrum, Allmänna
lokala ordningsföreskri fter för Upplands-Bro kommun
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BILAGA TILL ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIF TER
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

2021-05-05

KS21/0213

Till fäll igt förb u d mot b oll spel i Bro cen tru m
Detta dok ument utgör en b ilaga till huvuddok umentet allmänna lok ala
ordningsföresk rifter i Upplands-Bro k ommun, b eslutade 23 mars 2016, diarienummer
KS 15/0837 (UBKFS 2016:01).

Bollspel är förbjudet inom följande område: Bro centrum inom det område som
framgår av kartbilaga. Förbudet är giltigt klockan 16.30-07.30 måndag-torsdag
samt fredag 16.30-måndag 07.30 och alla skollov; 16.30 skoldag innan lov till
07.30 första skoldagen efter skollov.
Denna ordningsföreskr i ft är tidsbegränsad och gäller under perioden ett år från
att beslutet vunnit laga kraft (2021-07-07-2022-07-07).
Det som framgår av huvuddokumentet allmänna lokala ordningsföreskr i fter i
inledningen samt 1-4 §§ gäller i tillämpl iga delar för föreskrift i denna bilaga.
För överträdelse av föreskrift i denna bilaga gäller vad som stadgas i 25 § i
huvuddokumentet:
Den som uppsåt ligen eller av oaktsamhet bryt er mot denna f öreskrift kan
dömas t ill penningböt er enligt 3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen f inns också best ämmelser om föreläggande och f örverkande.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 99

2021-06-09

Tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna, gällande
bollspel.
Dnr KS 21/0213

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro
centrum”.
2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger
giltighet ett år från startdatum.

Reservationer och särskilda uttalanden
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i
centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel
mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området.
Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av
bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Detta tillägg, i form av en bilaga, ska
vara gällande ett år från datum då beslutet vinner laga kraft och utvärderas
innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud.
De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap.
8 § ordningslagen, som ger kommunerna möjlighet att - utöver vad som
framkommer i ordningslagen – meddela föreskrifter som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att
problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021.



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS
15/0837.



Tillägg i form av bilaga till allmänna lokala ordningsföreskrifter:
Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum

29 (44)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum:

2021-06-09

Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro
centrum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar tillfälligt tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i form av bilaga ”Förbud mot bollspel i Bro
centrum”.
2. Föreskriften börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft, och äger
giltighet ett år från startdatum.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Ridderstedt (MP) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns 2 förslag till beslut, Kommunstyrelsens förslag
samt avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Reservationsmotivering
Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:
”Miljöpartiet ser inte i första hand tillfälliga förbud som en framgångsrik väg
vid uppkomna ordning- / störning- / orosutmaningar i vår kommun. Vi behöver
bygga långsiktiga relationer, ökat aktivitetsutbud och möjlighet till
spontanaktiviteter samt öka vuxennärvaron på utvalda platser och en utvecklad
dialog med aktörer som ansvarar för trygga boende- och centrummiljöer."

Beslutet skickas till:


Handläggaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 20/0472

Er beteckning

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands -bro.se

Svar på motion om att skapa trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad då Tekniska nämnden den 6 december 2021 gav
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi.

Sammanfattning
Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika
Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen.
Den 7 december 2020 yttrande sig Tekniska nämnden om motionen. Den 12
december 2021 fattade Tekniska nämnden ytterligare ett beslut om lekplatser. I
detta beslut gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram en lekplatsstrategi.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen om att skapa trygga lekmiljöer
i centrala Kungsängen ska anses som besvarad med anledning av Tekniska
nämndens beslut om framtagande av en lekplatsstrategi.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022



Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen.



Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020



Yttrande från Tekniska nämnden den 7 december 2020



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 6
december 2021



Protokollsutdrag från Teknsika nämndens sammanträde den 7 mars
2022.

Ärendet
Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika
Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 20/0472

Kommunledningskontoret
Motionsställaren skriver att många barnfamiljer flyttar in i centrala
Kungsängen, bland annat inom området för Ringvägen och att det saknas
kommunala lekplatser i Kungsängens centrala delar. Motionsställaren vill
därför att kommunen ser över och återkommer med förslag om
förutsättningarna för att skapa trygga lekmiljöer inom detta område.
Den 7 december 2020 yttrande sig Tekniska nämnden om motionen. I yttrandet
framgår att Tekniska nämnden anser att förslaget med att skapa trygga och fler
lekmiljöer i centrala Kungsängen är väl befogat. I yttrandet konstateras att det
finns begränsat med kommunal mark inom centrala Kungsängen som är
lämplig för lekplats, men att det finns några identifierade ytor som skulle
kunna utredas vidare för detta ändamål.
Utifrån bedömning i yttrandet föreslog Tekniska nämnden att
Kommunfullmäktige skulle ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda
vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig/a för lekplats eller annan
form av lekyta. Vidare beslutade Tekniska nämnden att förslå för
Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden uppdraget att bevaka frågan om
möjligheten att tillskapa lekytor i framtida detaljplaner samt i samband med
ombyggnationer av befintliga kommunala parkytor i centrala Kungsängen.
Lekplatsstrategi
Den 12 december 2021 fattade Tekniska nämnden ytterligare ett beslut om
lekplatser utifrån ett förslag från nämndens ordförande. I beslutet gav Tekniska
nämnden samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi.
Den 7 mars 2022 fattade Tekniska beslut om att godkänna
samhällsbyggnadskontorets kostnadsuppskattning för att ta fram strategin.
Kommunledningskontorets kommentarer
Enligt Upplands-Bro kommuns riktlinje för övergripande styrdokument är en
strategi ett översiktligt dokument som utgör vägval och anger viktiga och
övergripande inriktningar, mål och tillvägagångssätt. En strategi kan därefter
brytas ner i mer detaljerade aktiviteter för att nå strategins mål.
Lekplatsstrategin kommer således att bidra med tydliggörande av inriktning
gällande lekytor i både Kungsängen och Bro, centralt och icke-centralt.
Strategins inriktning kan således nyttjas för ställningstagande till hur lekytor i
centrala Kungsängen kan utvecklas likväl som i andra områden. Den kan också
ge vägledning i hur kommunen bäst tillser att frågan om att tillskapa lekytor i
detaljplaner och vid ombyggnationer av befintliga parkytor ska beaktas.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen om att skapa trygga lekmiljöer
i centrala Kungsängen ska anses som besvarad med anledning av Tekniska
nämndens beslut om framtagande av en lekplatsstrategi.

2 (3)

75 Svar på motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen - KS 20/0472-2 Svar på motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen : Svar på motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen

Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 20/0472

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Lekplatser är viktiga mötesplatser som bidrar till lek, utevistelse, fysisk
aktivitet och samvaro. Alla dessa delar är viktiga för barn och ungas fysiska
och psykiska välmående.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen
2. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020
3. Yttrande från Tekniska nämnden den 7 december 2020
4. Samhällsbyggandskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020
5. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 6
december 2021
6. Protokollsutdrag från Teknsika nämndens sammanträde den 7 mars
2022.
Beslut sänds till
 Motionären
 Tekniska nämnden
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MOTION
Kommunfullmäktige 10 Juni 2020
Barn i Upplands-Bro ska ha närhet till trygga lekmiljöer – var de än bor i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2008 § 158, planuppdrag för Kungsängens Kyrkby 2:1 med
flera (Ringvägen i centrala Kungsängen). De senaste åren har planer för området antagits, hus byggts
och människor flyttat in, fler hus ska byggas i området som ger möjligheter till ytterligare bostäder det
är positivt.
Vi kan se att det så här långt är många barnfamiljer som valt att bosätta sig centrumnära.
Ett behov som tydligt uttrycks är mötesplatser och lekytor. Vår fina kommun erbjuder fantastiska
miljöer vid Mälaren, i skogen men det som saknas är centrumnära lekplatser,
Vi vet alla att barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska.

Därför vill Socialdemokraterna att kommunen ser över och återkommer med förslag om
förutsättningarna att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen, där vuxna och barn kan
leka, och umgås.

Socialdemokraterna föreslår därför att
kommundirektören får i uppdrag att ser över och återkommer med förslag om
förutsättningarna att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen, där vuxna och barn kan
mötas, leka och umgås.

Annika Falk
För Socialdemokraterna i Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 116

2020-12-07

Yttrande - Motion om att skapa trygga
lekmiljöer i centrala Kungsängen
Dnr TN 20/0457

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då
nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats
eller annan form av lekyta.
3. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga
kommunala parkytor i centrala Kungsängen.

Sammanfattning
Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika
Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. Motionären
skriver att många barnfamiljer flyttar in i centrala Kungsängen, bland annat
inom området för Ringvägen och att det saknas kommunala lekplatser i
Kungsängens centrala delar. Motionären vill därför att kommunen ser över och
återkommer med förslag om förutsättningarna för att skapa trygga lekmiljöer
inom detta område.
Tekniska nämnden anser att förslaget med att skapa trygga lekmiljöer i centrala
Kungsängen är väl befogat. Dock finns det begränsat med kommunal mark
inom centrala Kungsängen som är lämplig för lekplats, men det finns några
ytor som skulle kunna utredas vidare för detta ändamål.
Tekniska nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober
2020



Tekniska nämndens yttrande – motion om att skapa trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen, daterat den 9 oktober 2020



Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen, daterad
den 27 maj 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-07

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då
nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats
eller annan form av lekyta.
3. att föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga
kommunala parkytor i centrala Kungsängen.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:



Akt
Motionsställaren
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YTTRANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Lina Bergkvist

2020-10-09

TN 20/0457

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Er beteckning

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Yttrande- Motion om att skapa trygga lekmiljöer
i centrala Kungsängen
En motion har inkommit från Annika Falk (S) till Kommunfullmäktige om att
skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. Motionären skriver att många
barnfamiljer flyttar in i centrala Kungsängen, bland annat inom området för
Ringvägen och att det saknas kommunala lekplatser i Kungsängens centrala
delar. Motionären vill därför att kommunen ser över och återkommer med
förslag om förutsättningarna för att skapa trygga lekmiljöer inom detta område.
Tekniska nämnden anser att förslaget med att skapa trygga lekmiljöer i centrala
Kungsängen är väl befogat. Kommunen har idag två lekparker inom
Kungsängen (Drömparken vid Kungsängens idrottsplats samt en vid badplatsen
i anslutning till Strandvägen). I centrala Kungsängen finns det ingen kommunal
lekplats.
Dock finns det begränsat med kommunal mark inom centrala Kungsängen som
är lämplig för lekplats, men det finns några ytor som skulle kunna utredas
vidare för detta ändamål.
Det är viktigt att trygga och säkra lekmiljöer i olika variationer erbjuds på
kommunens mark. Detta för att skapa utemiljöer som lockar till lek och motion
för barn. För att erbjuda medborgare utemiljöer att vistas på är det viktigt att
den kommunala skogen och naturen är tillgänglig samt att det finns kommunalt
anlagda lekplatser.
Tekniska nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen. Tekniska nämnden föreslår därför att få uppdraget att utreda
vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats eller annan form
av lekyta och att bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga kommunala
parkytor i centrala Kungsängen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-10-09

TN 20/0457

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Motion om att skapa trygga lekmiljöer
i centrala Kungsängen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då
nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.
2. föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
utreda vilken/vilka platser som skulle kunna vara lämplig för lekplats
eller annan form av lekyta.
3. föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
bevaka frågan om möjligheten att tillskapa lekytor i framtida
detaljplaner samt i samband med ombyggnationer av befintliga
kommunala parkytor i centrala Kungsängen.

Sammanfattning
Den 27 maj 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna genom Annika
Falk (S) om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen. Motionären
skriver att många barnfamiljer flyttar in i centrala Kungsängen, bland annat
inom området för Ringvägen och att det saknas kommunala lekplatser i
Kungsängens centrala delar. Motionären vill därför att kommunen ser över och
återkommer med förslag om förutsättningarna för att skapa trygga lekmiljöer
inom detta område.
Tekniska nämnden anser att förslaget med att skapa trygga lekmiljöer i centrala
Kungsängen är väl befogat. Dock finns det begränsat med kommunal mark
inom centrala Kungsängen som är lämplig för lekplats, men det finns några
ytor som skulle kunna utredas vidare för detta ändamål.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden anser att det finns ett behov av fler lekytor i centrala
Kungsängen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober
2020
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

TN 20/0457



Tekniska nämndens yttrande – motion om att skapa trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen, daterat den 9 oktober 2020



Motion om att skapa trygga lekmiljöer i centrala Kungsängen, daterad
den 27 maj 2020

Barnperspektiv
Det är viktigt att utelek i olika variationer uppmanas och erbjuds barnen.
En aktiv utevistelse bidrar gott till barnens hälsa och mående.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Tf. Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Yttrande – Motion om att skapa tryggare lekmiljöer i centrala Kungsängen,
daterad den 9 oktober 2020
2. Motion om att skapa tryggare lekmiljöer i centrala Kungsängen, daterad
den 10 juni 2020
3. Följebrev Kommunstyrelsen, daterad den 10 juni 2020
Beslut sänds till
 Akt
 Motionsställaren
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§107

2021-12-06

Ordförandeförslag - Lekplatsstrategi

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram en lekplatsstrategi och i
första skede återkomma till nämnden med en budget för framtagande av denna.

Ordförandes förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att ta fram en lekplatsstrategi och i
första skede återkomma till nämnden med en budget för framtagande av denna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.
Jan Ramstedt (SD) yrkar bifall till Marcus Skölds (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Marcus Skölds (M)
förslag till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
x

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 14

2022-03-07

Lekplatsstrategi
Dnr TN 22/0044

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning av kostnadsuppskattning
för att ta fram en lekplatsstrategi.

Sammanfattning
Den 6 december 2021 gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. I ett första skede ska kontoret
återkomma till nämnden med en budget för framtagande.
Kontoret ställer sig positivt till förslaget om att ta fram en lekplatsstrategi.
Eftersom en lekplatsstrategi kan se lite olika ut beroende på vilket innehåll man
vill lyfta, så sökte sig kontoret till andra kommuner för att hämta information
och underlag.
Slutsatsen av undersökningen resulterar i nedan föreslaget innehåll på
Lekplatsstrategin:








Inventera, analysera och åskådliggöra Samhällsbyggnadskontorets
samtliga lekplatser och utegym samt andra platser för lek, upptäckande
och samling exempelvis lekotoper, pulkabackar, gräsbeklädda
sportplatser.
Att synliggöra hur Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förvalta,
underhålla och utveckla sina lekplatser, utegym och andra
samlingsplatser.
Skapa levande information på hemsidan om lekplatser, utegym,
lekotoper med mera.
Upprätta, justera och komplettera strategin vid överlämning av nya ytor
ifrån exempelvis Detaljplanerat projekt
Föreslå strategipunkter vid nyanläggning som:
- placering
- utformning
- prioritering
- tillgänglighet
- säkerhet

Kostnad för att ta fram en lekplatsstrategi med ovanstående innehåll uppskattas
till ca 250 000 kr.

Beslutsunderlag


Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 Januari 2022
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden


Sammanträdesdatum:

2022-03-07

Tekniska nämndens beslut § 107 den 6 december 2021

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning av kostnadsuppskattning
för att ta fram en lekplatsstrategi.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2022-05-05

KS 20/0716

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Svar på motion om att hedra Oscar Sjölander
med en minnesplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till följande:
Att namnge en plats bedöms inte som ett lämpligt sätt för kommunen att hedra
Oscar Sjölanders minne.

Sammanfattning
Den 18 oktober 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet genom Erik
Karlsson (V) om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats. Oscar
Sjölander, folkskollärare, kantor och riksdagsledamot, verkade för att
tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur svensk lag och för att avskaffa
statarsystemet. Han var med att bilda Arbetar-kommuner i Bro och
Kungsängen och Upplands Lantarbetareförbund. Oscar Sjölander och hans
hustru uppförde och bodde i Villa Skoga i Kungsängens centrum.
Motionsställaren yrkar på att kommunen tillsätter en utredning om vilket av
följande två alternativ som är mest lämpligt för att hedra Oscar Sjölanders
minne.


att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till
Oscar Sjölanders Torg



att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget”
framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 15 februari 2021 lämnade Tekniska nämnden ett yttrande om motionen. I
yttrande framkommer att nämnden inte anser namngivning av en plats är ett
lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar Sjölanders minne på och att en
utredning av motionens förslagna platser därför inte är aktuell. I Tekniska
nämndens yttrande framkommer skäl för bedömningen.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens bedömning
om att namngivning av någon av de två föreslagna platserna i Kungsängens
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Datum

Vår beteckning

2022-05-05

KS 20/0716

Kommunledningskontoret
centrum inte är ett lämpligt sätt att hedra Oscar Sjölanders minne. Med
anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2022.



Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats den 18
oktober 2020.



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 februari
2021.



Tekniska nämndens yttrande Motion om att hedra Oscar Sjölander med
minnesplats, den 28 januari 2021.



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2020

Barnperspektiv
Barns kunskap om och anknytning till den lokala kulturhistorien stödjs av de
ortnamn och andra historiebärande inrättningar som finns i deras omgivning.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats den 18
oktober 2020.
2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 februari
2021.
3. Tekniska nämndens yttrande Motion om att hedra Oscar Sjölander med
minnesplats, den 28 januari 2021.
4. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2020
Beslut sänds till



Motionsställaren
Tekniska nämnden
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Hedra Oscar Sjölander med en minnesplats
Oscar Sjölander hade många järn i elden och efter det att han i slutet av 1910-talet lade sin första
motion i riksdagen för ett avskaffande av Tjänstehjons-stadgan blev han också i sitt yrkesliv
ifrågasatt av kyrka och skolväsen.
Oscars gärning i sitt yrkesverksamma liv var som folkskollärare och kantor i Stockholms-Näs
kyrka.
Det är långt ifrån alla i Kungsängen som känner till Sjölander och hans Villa Skoga eftersom vi haft
och har en stark inflyttning till kommunen, men det gäller inte oss som känner till den person som
satte Kungsängen på kartan under arbetarrörelsens framväxt. De som läst Börje Sandéns skrifter om
kommunen och de som ingår i Face-bookgruppen Bevara Villa Skoga (300 – 400 följare) eller i
Föreningen Villa Skogas Vänner vet mycket väl vem Oscar Sjölander var.
Reda 1914 var Oscar med och bildade Arbetarkommuner både i Bro och Kungsängen. Och 1918
bildade han Upplands Lantarbetareförbund.
Oscar satt också från 1918 för Socialdemokraterna i riksdagen och är där mest känd för att 1918 och
1924 ha motionerat för att tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur svensk lag, vilket gick igenom
1926.
Även statarsystemet ville han se avskaffat vilket dock skedde först 1945, 17 år efter hans död 1928.
De nuvarande ägarna till Villa Skoga har hedrat paret Sjölander, Jennie och Oscar, deras minne och
deras gärningar med minnesplaketter.
Det är hög till att även Upplands-Bro kommun hedrar Oscar Sjölander.
Vänsterpartiet yrkar att en utredning tillsätts för att utreda vilket av de två alternativ nedan som är
bäst lämpat att ha till minne av Oscar Sjölander.
Att
utreda om de delar av Kungsängens Torg (ibland även kallat Torget Kungsängen) som nu är bilfritt
kan ändra namn till Oscar Sjölanders Torg
samt
att
utreda om den plats som nu kallas ”nya torget” framför ingången till Sparbanken kan få namnet
Oscar Sjölanders Plats, framför allt med tanke på att den gränsar till den ursprungliga Villa Skogafastigheten.
Håbo-Tibble den 18 oktober 2020
Erik Karlsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 11

2021-02-15

Yttrande - Motion om att hedra Oscar
Sjölander med en minnesplats
Dnr TN 20/0520

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då nämnden
anser att namnge en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar
Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Kjell Johansson (V) reserverar sig till förmånför eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 18 oktober 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet genom Erik
Karlsson (V) om att tillsätta en utredning för att utreda vilket att två alternativ
som är bäst lämpat för att hedra Oscar Sjölanders minne. De två alternativen
som föreslås i motionen är


att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till
Oscar Sjölanders Torg, eller



att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget”
framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats.

Tekniska nämnden anser att en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att
hedra Oscar Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2020



Tekniska nämndens yttrande – motion om att hedra Oscar Sjölander
med en minnesplats, den 28 januari 2021



Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 18
oktober 2020

23 (35)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då nämnden
anser att namnge en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar
Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till motionen om att utreda att i motionen
föreslagna platserna eller att annan lämplig plats nämnsätts till minne av Oskar
Sjölander
Kjell Johansson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag,
Catharina Anderssons (S) förslag och Kjell Johanssons (V) förslag.
Ordföranden finner att huvudförslaget är kontorets förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter Kjell Johanssons (V) förslag mot Catharina
Anderssons (S) förslag, och finner att Tekniska nämnden väljer Catharina
Anderssons (S) förslag som motförslag.
Ordföranden ställer därefter kontorets förslag mot Catharina Anderssons (S)
förslag och finner att nämnden har beslutat i enlighet med kontorets förslag till
beslut.

Reservationstext
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) lämnar
följande reservationstext:
”Vi Socialdemokrater anser att det är motiverat att utreda lämplig plats för att
hedra Oskar Sjölanders minne.”
Kjell Johansson (V) lämnar följande reservationstext:
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets förslag att utreda en
lämplig plats för att hedra Oscar Sjölanders minne, något som verkligen vore
på tiden.
Sjölander är en av de få personer i nuvarande Upplands-Bro kommun som valts
till riksdagsman. Han åstadkom att legohjonsstadgan avskaffades och verkade
för att statarsystemet skulle upphöra.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Han organiserade för första gången Upplands statare och lantarbetare i ett
fackförbund och lyckades på så sätt på ett avgörande sätt förbättra deras
levnadsvillkor. De fick rätt till kollektivavtal i stället för den gammaldags
tjänstehjonsstadgan.
Han satt under många år i Uppsala länsstyrelse.
I tjänstemannaskrivelsen sägs att Oscar Sjölander är okänd bland allmänheten.
För det första har man väl inte gjort någon undersökning om den saken. Han är
kanske mera känd än vad några tjänstemän i kommunhuset tror. Det finns till
exempel sedan mer än fem år tillbaka en FB-grupp för Villa Skogas bevarande
och Oscar Sjölander. För det andra kanske kommunen skulle vilja att en så
framstående medborgare blev mera känd för en större allmänhet. För det tredje,
hur välkända är Rålamb, Bergencrantz och Sven Beckman som fått vägar
uppkallade efter sig? Under den gångna mandatperioden har för övrigt i Bro
fler gator och torg uppkallats efter mer eller mindre kända personer.
I svaret från samhällsbyggnadskontoret uppehåller sig man länge vid att det är
olämpligt att uppkalla en gata eller plats efter en nu levande person men
konstaterar till slut att det är över 90 år sedan Oscar Sjölander gick bort, alltså
väl kvalificerad för en minnesplats!
Vidare hänger man upp sig på att en plats uppkallad efter en person inte är
geografiskt orienterande. Men i Stockholm finns till exempel många sådana
platser: Sergels Torg, Gustav Adolfs Torg, Mariatorget, Stureplan, Birger
Jarlsgatan, Olof Palmes Gata m. fl.
Slutligen hävdas att torget i Kungsängens centrum inte har anknytning till Villa
Skogas tomt eftersom en sentida avstyckning och byggnad avskiljer dem från
varandra. Detta är väl ett ganska tunt argument.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Motionsställaren
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YTTRANDE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-10

TN 20/0520

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander
med en minnesplats
En motion har inkommit från Vänsterpartiet genom Erik Karlsson (V) om att
tillsätta en utredning för att utreda vilket att två alternativ som är bäst lämpat
för att hedra Oscar Sjölanders minne. Oscar Sjölander, folkskollärare, kantor
och riksdagsledamot, verkade för att tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur
svensk lag och för att avskaffa statarsystemet. Han var med att bilda Arbetarkommuner i Bro och Kungsängen och Upplands Lantarbetareförbund. Oscar
Sjölander och hans hustru uppförde och bodde i Villa skoga i Kungsängens
centrum. Nuvarande ägare till Villa Skoga har, enligt den inlämnade motionen,
hedrat Oscar och Jennie Sjölanders gärningar och minne med minnesplaketter
som finns i Villa Skoga. De två alternativen som föreslås i motionen är:


att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till
Oscar Sjölanders Torg, eller



att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget”
framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats.

Motionen handlar om att tillsätta en utredning om vilken av två föreslagna
platser ska utses som minnesplats.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden anser att det inte är lämpligt att namnge en plats till minne
av Oscar Sjölander med hänvisning till nedanstående argument.


Ortnamnsrådet, som är ett rådgivande organ till den nationella
ortnamnsmyndigheten i Sverige och som har som huvudsaklig uppgift
att utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik,
råder kommuner och andra namngivare att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personer, och att en rimlig tid måste ha
gått innan en avliden persons namn får användas i ortnamn,
rekommenderat minst 3-5 år. Oscar Sjölander avled 1928 och
rekommendationen om karantänstid uppfylls visserligen därmed. Men
övriga resonemang talar emot namngivning av en plats enlig följande:



Ortnamnsrådet resonerar att personen vid tiden för namngivningen bör
vara så pass känd att allmänheten inte omgående behöver en förklaring
till namnvalet. Oscar Sjölander kan idag inte anses vara brett känd av
kommunens invånare, även om han onekligen är en del av kommunens
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Datum

Vår beteckning

2020-11-10

TN 20/0520

historia. Motionären själv skriver att ”Det är långt ifrån alla i
Kungsängen som känner till Sjölander och hans Villa Skoga eftersom vi
haft och har en stark inflyttning till kommunen, men det gäller inte oss
som känner till den person som satte Kungsängen på kartan under
arbetarrörelsens framväxt.”


Ortnamnsrådet resonerar även att personen ifråga bör ha någon form av
anknytning till platsen där namnet ska placeras. Oscar Sjölander är
mest, om inte endast, förknippad med platsen Villa Skoga av nu
befintliga platser i kommunen. En minnesplats eller ett minnesmärke
för Oscar Sjölander bör finnas i direkt anslutning till Villa Skoga. Båda
de alternativa platserna som föreslås av motionären är i dag avskurna
från Villa Skoga av de byggnader som har uppförts mellan torget och
Villa Skoga.



År 2002 antogs en FN-resolutionen rörande memorialnamngivning av
de närmare etthundra medlemsstaterna, däribland Sverige. En
grundläggande tanke med resolutionen är att bruket av memorialnamn
ska minska generellt, särskilt inriktat på aspekterna att förhindra
politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer – eller det
omvända – samt att motverka alltför känslostyrda, opportunistiska eller
allmänt förhastade namnbeslut. Därav kommer ovanstående råd om att
en person ska varit avliden minst en rimlig tid.



Namn på torget i Kungsängens centrum har behandlats av Tekniska
nämnden den 28 september 2020 och där beslutat att det inte är lämpligt
att namnge torget till Oscar Sjölanders torg. Torget bör ha ett mer
orienterande namn. Namnberedningen står fast vid det
ställningstagandet. Båda de alternativa platserna är en del av torget.



Om en plats ska ges ett memorialnamn bör platsen förses med en skylt
eller annan installation för att deklarera och förklara namnet. En sådan
installation kan uppföras för att hedra en persons minne utan att platsen
namnges och i det här fallet anser Tekniska nämnden att det hade varit
ett bättre alternativ om kommunen väljer att hedra Oscar Sjölanders
minne, så länge installationen inte hindrar tillgänglighet eller
snöröjning av området.

Tekniska nämnden anser det därav inte motiverat att utreda om någon av de två
alternativa platserna lämpar sig för att namnges till minne av Oscar Sjölander.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-11-10

TN 20/0520

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander
med en minnesplats
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då nämnden
anser att namnge en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar
Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så.

Sammanfattning
Den 18 oktober 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet genom Erik
Karlsson (V) om att tillsätta en utredning för att utreda vilket att två alternativ
som är bäst lämpat för att hedra Oscar Sjölanders minne. De två alternativen
som föreslås i motionen är


att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till
Oscar Sjölanders Torg, eller



att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget”
framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats.

Tekniska nämnden anser att en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att
hedra Oscar Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2020



Tekniska nämndens yttrande – motion om att hedra Oscar Sjölander
med en minnesplats, den 28 januari 2021



Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 18
oktober 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Barns kunskap om och anknytning till den lokala kulturhistorian stödjs av de
ortnamn och andra historiebärande inrättningar som finns i deras omgivning.
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Datum

Vår beteckning

2020-11-10

TN 20/0520

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Yttrande – motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den
28 januari 2021
2. Följebrev Kommunstyrelsen, den 9 november 2020
3. Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 18 oktober
2020

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Motionsställaren
 Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Katarina Barter
Näringslivschef
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-04-07

KS 22/0197

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.Barter@upplands-bro.se

Svar på motion om vandrarhem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till följande: Det finns i dagsläget inte ett
behov av ett vandrarhem, hostell eller Bed and Breakfast med gångavstånd från
pendeltågsstationen i Kungsängen eller Bro.

Sammanfattning
I mars 2022 inkom en motion från Vänsterpartiet till kommunen som
överlämnades till kommunledningskontoret för yttrande. Motionen handlar om
ett förslag att öppna ett enkelt boende, såsom hostell/vandrarhem med
gångavstånd från pendeltågsstation i Kungsängen eller Bro.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2022



Begäran om yttrande – Motion om vandrarhem den 14 mars 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 14 mars 2022 inkom en motion från Vänsterpartiet till kommunen som
överlämnades till kommunledningskontoret för yttrande. Motionen gäller ett
förslag om att i den senaste lokaltidningen ”Mitt i Upplands-Bro”, nummer 9,
sidan 16, står en artikel med överskriften: ”Besöksnäringen i Upplands-Bro är
redo för fler gäster”, och den handlar om hur besöksnäringen i kommunen haft
det tufft under pandemin, men nu håller på att repa sig. Motionären ställer
frågan vart alla dessa nya besökare ska bo eftersom det inte finns vandrarhem,
hostell eller Bed and Breakfast, framför allt för den som kommer utan bil och
utan tjock plånbok. Upplands-Bro kommun, som välkomnar många turister,
borde också se till att de har någonstans att övernatta. Vidare framhålls att
endagars turister inte lär vara särskilt lönsamma för besöksnäringen. De yrkar
därför att kommunledningen inför en önskvärd turistinvasion genom att öppna
enkelt boende, såsom hostell/vandrarhem med gångavstånd från
pendeltågsstationen i Kungsängen eller Bro.
Kommunen ska inte snedvrida förutsättningar för en effektiv konkurrens eller
konkurrera på ett oschysst sätt med privata företag. Det är bakgrunden till den
regel i konkurrenslagen som ska hindra att offentliga aktörer stör
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Datum

Vår beteckning

2022-04-07

KS 22/0197

Kommunledningskontoret
konkurrensen. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet reglereras i
konkurrenslagen.
I kommunen finns det också följande konferensanläggningar som tar emot
privata weekendgäster:
Gällöfsta Konferens, Almare Stäket, Lejondals slott, Happy Tammsvik,
Thoresta herrgård, Drakudden, Villa Aske.
Det finns även följande Bed & Breakfast samt campingplatser:
Ekeby i Bro
Björknäs Camping
Det ligger inte inom kommunens uppdrag att bedriva vandrarhem. Utifrån detta
bedömer kommunledningskontoret att det privata näringslivet är en aktör som
kan och är bättre på att bedriva den typen av verksamhet. Då det dessutom
finns flertalet aktörer inom besöksnäringen, som är nämnda ovan, ska inte
kommunen hamna i konkurrens med det privata näringslivet.
Näringslivsavdelningen har inte fått etableringsförfrågningar från privata
aktörer som är intresserad av att starta vandrarhem eller bed & breakfast.
Kommunledningskontoret bedömer också att näringslivsavdelningen hanterar
etableringsförfrågningar på sedvanligt sätt och vid eventuellt inkommande
förfrågning kring att öppna upp ett vandrarhem, hanterar det och bjuder in till
en företagslots.

Barnperspektiv
Vid en etableringsförfrågan från en privat aktör att bedriva vandrarhem så ser
kommunen detta som positivt för att ge fler alternativ till boende för barn och
deras familjer att besöka kommunen.

Ida Texell
Kommundirektör

Katarina Barter
Näringslivschef

Bilagor
1. Begäran om yttrande – Motion om vandrarhem den 14 mars 2022
Beslut sänds till
 Motionär
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I

MOTION

I senaste lokaltidningen ”mitt i” Upplands-Bro, nummer 9, sidan 16, står en artikel med överskriften:
”Besöksnäringen i Upplands-Bro är redo för flera gäster”, och den handlar om hur just
besöksnäringen i kommunen haft det tufft under pandemin, men nu håller på att repa sig. Utmärkt,
tycker jag. Men då kommer nästa fråga: Var ska alla dessa nya besökare bo? Här finns ju varken
vandrarhem, hostell eller ens Bed and breakfast! Visst, har man bil så kan man köra till Barkarby och
bo på Welcome- hotell, även om det alternativet väl knappast lockar någon som just vill besöka
Upplands-Bro. Men för den som kommer utan bil och utan tjock plånbok finns absolut ingenting!
Borde inte vår kommun, som välkomnar många turister, också se till att de har någonstans att
övernatta? En-dagars turister lär inte vara särskilt lönsamma för besöksnäringen.
Vi yrkar därför att vår kommunledning inför en önskvärd turistinvasion öppnar ett enkelt boende, typ
hostell/vandrarhem, med gångavstånd från pendeltågsstation i Kungsängen eller Bro!
Annelies Lindblom (V)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Märta Westerberg

2022-05-06

KS 22/0332

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Marta.Westerberg@upplands -bro.se

Cykelbokslut 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna cykelbokslut 2021.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade på sammanträde den 2 maj 2022 att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna cykelbokslut 2021.
Samhällsbyggnadskontoret redovisar i cykelbokslutet, de åtgärder som
genomförts eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021
kopplat till beslutad Cykelstrategi.
Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och
underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva
cyklister och samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i enlighet
med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.
Cykelbokslutet är ett av Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens
invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt
informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och
förenkla bruket av fossilfria transportsätt.
Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadskontorets bedömning och
föreslår därmed Kommunstyrelsen att bereda ärendet för beslut i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2022



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 maj 2022



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2022



Cykelbokslut 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Datum

Vår beteckning

2022-05-06

KS 22/0332

Kommunledningskontoret

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade på sammanträde den 2 maj 2022 att föreslå
Kommunfullmäktige att godkänna cykelbokslut 2021.
Cykelbokslutet för 2021 är en sammanställning av cykelstrategins
genomförande i Upplands-Bro kommun under det gångna året. Det har även
som funktion att sprida goda exempel. Cykelbokslutet skall ge en översiktlig
och lättförståelig bild av kommunens arbete gällande hållbara transportsätt,
samt fungera som underlag för kommunen att se tillbaka på och reflektera över.
Syftet med cykelbokslutet är att förbättra Upplands-Bro kommuns långsiktiga
arbete för hållbara transporter i hela kommunen genom att göra åtgärderna
uppföljningsbara.
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med cykel krävs det
uppföljning och utvärdering. En metod för detta är att sammanställa ett
cykelbokslut. Målet med cykelbokslutet är att skapa ett beslutsunderlag för
Upplands-Bro kommun att utveckla och förbättra framtida arbete och strategier
kopplade till cykelstrategin, som i sin tur syftar till att skapa bättre och säkrare
förhållanden för oskyddade trafikanter att ta sig runt i kommunen.
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens
cykelstrategi.
Gata/Park/Trafik-enheten har under året 2021 genomfört ett antal åtgärder för
att motivera människor till att arbetspendla på ett klimatsmart sätt. Runtom i
kommunen har det gjorts förbättringar och utvecklingar i infrastrukturen som
exempelvis gång- och cykelvägar. Infrastrukturarbetet har dessutom innefattat
förbättringar gällande tillgänglighetsanpassning, som exempelvis
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelpassager. Helt nya projekt för
kommunen pågår, som det planerade lånecykelsystemet, även det med
ambitionen att göra det enklare och billigare för arbetspendlare att på ett
klimatsmart sätt ta sig längre sträckor i kommunen.
Att dra lärdom av andra kommuner har varit en viktig del i Upplands-Bro
kommuns arbete med den aktuella cykelstrategin. Jämförelser och
överväganden med andra kommuners gång- och cykelstrategiarbete har gjorts
för att kunna dra lärdom av både positiva och negativa resultat, för att slutligen
skapa den cykelstrategi som används i Upplands-Bro kommun.
Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadskontorets bedömning och
föreslår därmed Kommunstyrelsen att bereda ärendet för beslut i
Kommunfullmäktige.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-06

KS 22/0332

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara
transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och
självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som lägger
grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som underlättar
barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller verksamheter är
positivt.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Sara Lauri

Kommundirektör

Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 maj 2022
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2022
3. Cykelbokslut 2021

Beslut sänds till


Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 22

2022-05-02

Cykelbokslut 2021
Dnr TN 22/0126

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Cykelbokslut 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret redovisar i cykelbokslutet, de åtgärder som
genomförts eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021
kopplat till beslutad Cykelstrategi.
Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och
underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva
cyklister och samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i enlighet
med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.
Cykelbokslutet är ett av Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens
invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt
informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och
förenkla bruket av fossilfria transportsätt.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2022.



Cykelstrategi 2020–2025, beslutad av Kommunfullmäktige den 18
december 2019.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Cykelbokslut 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden
Beslutet skickas till:


Gata/Park/Trafik enheten

Sammanträdesdatum:

2022-05-02
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Samhällsbyggnadskontoret
Afsaneh Kasiri
Enheten Gata/Park/Trafik
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se

Datum

2022-03-24

Vår beteckning

TN 22/0126

Er beteckning

Tekniska nämnden

Cykelbokslut 2021
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Cykelbokslut 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret redovisar i cykelbokslutet, de åtgärder som
genomförts eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021
kopplat till beslutad Cykelstrategi.
Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och
underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva
cyklister och samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i enlighet
med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.
Cykelbokslutet är ett av Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens
invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt
informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och
förenkla bruket av fossilfria transportsätt.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2022.

•

Cykelstrategi 2020–2025, beslutad av Kommunfullmäktige den 18
december 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Cykelbokslutet för 2021 är en sammanställning av cykelstrategins
genomförande i Upplands-Bro kommun under det gångna året. Det har även
som funktion att sprida goda exempel. Cykelbokslutet skall ge en översiktlig
och lättförståelig bild av kommunens arbete gällande hållbara transportsätt,
samt fungera som underlag för kommunen att se tillbaka på och reflektera över.
Syftet med cykelbokslutet är att förbättra Upplands-Bro kommuns långsiktiga
arbete för hållbara transporter i hela kommunen genom att göra åtgärderna
uppföljningsbara.
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Datum

Vår beteckning

TN 22/0126

Samhällsbyggnadskontoret
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med cykel krävs det
uppföljning och utvärdering. En metod för detta är att sammanställa ett
cykelbokslut. Målet med cykelbokslutet är att skapa ett beslutsunderlag för
Upplands-Bro kommun att utveckla och förbättra framtida arbete och strategier
kopplade till cykelstrategin, som i sin tur syftar till att skapa bättre och säkrare
förhållanden för oskyddade trafikanter att ta sig runt i kommunen.
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker
cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska
resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre
folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens
cykelstrategi.
Gata/Park/Trafik-enheten har under året 2021 genomfört ett antal åtgärder för
att motivera människor till att arbetspendla på ett klimatsmart sätt. Runtom i
kommunen har det gjorts förbättringar och utvecklingar i infrastrukturen som
exempelvis gång- och cykelvägar. Infrastrukturarbetet har dessutom innefattat
förbättringar gällande tillgänglighetsanpassning, som exempelvis
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelpassager. Helt nya projekt för
kommunen pågår, som det planerade lånecykelsystemet, även det med
ambitionen att göra det enklare och billigare för arbetspendlare att på ett
klimatsmart sätt ta sig längre sträckor i kommunen.
Att dra lärdom av andra kommuner har varit en viktig del i Upplands-Bro
kommuns arbete med den aktuella cykelstrategin. Jämförelser och
överväganden med andra kommuners gång- och cykelstrategiarbete har gjorts
för att kunna dra lärdom av både positiva och negativa resultat, för att slutligen
skapa den cykelstrategi som används i Upplands-Bro kommun.

Barnperspektiv
Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara
transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och
självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som lägger
grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som underlättar
barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller verksamheter är
positivt.
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Datum

Vår beteckning

TN 22/0126

Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Teknisk chef

Jan Helghe
Gata/Park/Trafikchef

Bilagor
1. Cykelbokslut 2021
Beslut sänds till
• Gata/Park/Trafik enheten
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Cykelbokslut - 2021

Titel: Cykelbokslut - 2021, Gata, park och trafikenheten
Ansvarig: Afsaneh Kasiri, projektingenjör Gata, park och trafikenheten
Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00
Framtagen av: Gata, park och trafikenheten, Upplands-Bro kommun.
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Cykelbokslut - 2021

Innehållsförteckning
Sammanfattning ..............................................................................................................................................4
1

Inledning och bakgrund...............................................................................................................5
1.1
Syfte med cykelstrategin..............................................................................................5
1.2 Mål ...................................................................................................................................................5
1.3 Cykelstrategins innehåll ............................................................................................... 6

2

Utveckling i gång- och cykeltrafik ..................................................................................... 6
2.1 Projekt som genomförts 2021 ...................................................................................7

3

Olycksstatistik ................................................................................................................................... 10

4

Genomförda åtgärder i cykelstrategin under 2021 ............................................. 12
4.1 Lånecykelsystem ............................................................................................................. 12
4.2 Förmåncykel ........................................................................................................................ 12
4.3 Plattform/verktyg på kommunens hemsida ............................................. 13
4.4 Portal för synpunkt och förslag ............................................................................ 14
4.5 Delat i Kommunvelometern .................................................................................... 15
4.6 Cykelskolan........................................................................................................................... 17

5

Referenslista: ..................................................................................................................................... 18

Sid 3 av 18

78 Cykelbokslut 2021 - KS 22/0332-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 3 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun redovisar i cykelbokslutet de åtgärder som genomförts
eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021 kopplat till
beslutad Cykelstrategi.
Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och
underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva
cyklister och då samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i
enlighet med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.
Cykelbokslutet är Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens
invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt
informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och
förenkla bruket av fossilfria transportsätt.
Upplands-Bro kommuns har under året tagit till ett antal åtgärder för att
motivera människor till att arbetspendla på ett klimatsmart sätt. Runtom i
kommunen har det gjorts förbättringar och utveckling av infrastrukturen som
exempelvis gång- och cykelvägar. Infrastrukturarbetet har dessutom innefattat
förbättringar gällande tillgänglighetsanpassning, som exempelvis
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelpassager. Helt nya projekt för
kommunen som det planerade lånecykelsystemet pågår även med ambitionen
att göra det enklare och billigare för arbetspendlare att på ett klimatsmart sätt ta
sig längre sträckor i kommunen.
Att dra lärdom av andra kommuner har varit en viktig del i Upplands-Bro
kommuns arbete med den aktuella cykelstrategin. Jämförelser och
överväganden med andra kommuners gång- och cykelstrategi-arbete har gjorts
för att kunna dra lärdom av både positiva och negativa resultat, för att slutligen
skapa den cykelstrategi som används i Upplands-Bro kommun.
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1 Inledning och bakgrund
Det här är ett cykelbokslut för 2021. Dokumentet är en sammanställning av
cykelstrategins genomförande i Upplands-Bro kommun under det gångna året.
Cykelbokslutet skall ge en översiktlig och lättförståelig bild av kommunens
arbete gällande hållbara transportsätt, samt fungera som underlag för
kommunen att se tillbaka på och reflektera över. Syftet med cykelbokslutet är att
förbättra Upplands-Bro kommuns långsiktiga arbete för hållbara transporter i hela
kommunen genom att göra åtgärderna uppföljningsbara.
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med cykel krävs det
uppföljning och utvärdering. En metod för detta är att sammanställa ett
cykelbokslut. Målet med cykelbokslutet är att skapa ett beslutsunderlag för
Upplands-Bro kommun att utveckla och förbättra framtida arbete och strategier
kopplade till cykelstrategin, som i sin tur syftar till att skapa bättre och säkrare
förhållanden för oskyddade trafikanter att ta sig runt i kommunen.
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling.
Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets
miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den
nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens cykelstrategi.
Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts i
kommunen under 2021. Det har även som funktion att sprida goda exempel.

1.1 Syfte med cykelstrategin
Syftet med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla
byggande och drift av cykelvägnätet som en del i kommunens hållbara
transportsystem. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen och
skapa nya resmönster.
I Upplands-Bro kommuns gång- och cykelplan redovisas i vilken riktning
samhällsbyggandet rör sig i syfte att underlätta för gång- och cykeltrafikanter. I
gång- och cykelplanen redovisas även konkreta åtgärdsförslag vid utbyggnation
av gång- och cykelvägar.

1.2 Mål
Kommunens mål är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 2025
(basår 2020). I samband med detta ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
förbättras för att uppnå regeringens “Nollvisionsmål”, som beskrivs i mer detalj
under kapitel 3 i detta dokument. Planerade åtgärder inom ramen för att uppnå till målet
är att:
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•

Kartlägga gång- och cykelvägnätet.

•

Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa
åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och
tillgänglighetsprogram.

•

Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling
och vart det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed det
kommunala vägnätet.

•

Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga
möjligheter.

1.3 Cykelstrategins innehåll
Strategin utgår ifrån de utmaningar som Upplands Bro kommun står inför i och
med den ökade folkmängden i kommunen. Den beskriver vilka förändringar i ökat
cyklande, ökat kollektivtrafikresande och minskat bilkörande som behöver
åstadkommas för att kommunens nämndmål ska nås.
Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar:
•

Informationskampanjer

•

Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna

•

Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen.

•

Vintercykling (förbättra drift och underhåll).

•

Mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter och
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och
beteenden.

•

Hållbart samhälle enligt Agenda 2030

•

Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva
åtgärder som genomförts.

2 Utveckling i gång- och cykeltrafik
Att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten ingår som en del av samhällsoch trafikplaneringen och arbetet dokumenteras i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet. Exempel på åtgärder kan vara att
tillgänglighetsanpassa busshållplatser, anlägga en ny gång- och cykelväg eller
anpassa en gatas utformning för att uppmana dess trafikanter att hålla en lägre
hastighet.
Precis som med detta cykelbokslut uppdateras Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet varje år med förbättringsåtgärder. Dessa baseras
bland annat på inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik,
trafikmätningar och enkätundersökningar.
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Precis som många andra svenska kommuner har Upplands-Bro kommun
framställt en kommunal gång- och cykelplan. Kommunens gång- och cykelplan
med åtgärdsförslag beslutades av Tekniska nämnden 2021. Kommunens gångoch cykelplan är ett överordnat styrdokument jämte Upplands-Bro kommuns
cykelstrategi näst efter kommunens översiktsplaner för planering av framtida
arbete med gång- och cykelfrågor. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de
ner till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett
arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras
mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt som inte är aktuella i
dagsläget finns därför inte med i detta program utan endast i gång- och
cykelplanen.

2.1 Projekt som genomförts 2021
Under år 2021 har ett antal projekt och åtgärder genomförts på olika platser i
Upplands-Bro kommun. De åtgärder som har koppling till cykeltrafik redovisas
nedan här i cykelbokslutet men går som tidigare nämnt även att finnas i
kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med
förbättringsåtgärder som bland annat baseras på inventeringar av kommunens
trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar.
Ytterligare information om projekt och utgifter finns i kommunens Trafik- och
tillgänglighetsprogram 2022.

2.1.1 Projekt nr 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro
Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 50% av
kostnaderna som var aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional
standard längs med Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och Råbyvägen
(etapp-2). Byggnationen färdigställdes november 2021. Nya belysning och
dagvattenlösning var med i detta projekt.

2.1.2 Projekt nr 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen behöver ett antal
busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Idag är ungefär hälften av
busshållplatserna längs med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade.
För att genomföra detta har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens
bussentreprenör (Nobina) över på- och avstigande, hållplatsens geografiska läge
samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort på en del av kommunens
busshållplatser. Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering
om 50 % av kostnaderna som är aktuella 2020–2021 för att tillgänglighetsanpassa
de befintliga hållplatserna och bygga de nya hållplatserna på Mätarvägen.
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Tillgänglighetsanpassning av samtliga busshållplatser färdigställdes november
2021.
Prioriteringslista för ombyggnation:
•

Musikvägen 1st

•

Emaljstigen 2st

•

Textilvägen 1st

•

Marknadsstigen 2st

Prioriteringslista för nybyggnation:
•

Mätarvägen 2st

2.1.3 Projekt nr 5: Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen
Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och cykelanslutningar
planerades vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och
Kockbackavägen. Detta färdigprojekterades under 2018.
Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 44 % av
byggkostnaderna som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs
med Kockbackavägen och två nya busshållplatser på Enköpingsvägen.
Byggnationen på etapp-1 färdigställdes sommar 2021 och arbetet för etapp-2 har
påbörjats och förväntas bli klart våren 2022.
Etapp-1 omfattar:(2020–2021)
Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs med
Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång- och cykelbana
samt anläggning ett övergångsställe vid Kockbackarondellen. Nya belysning och
dagvattenlösning var med i detta projekt.
Etapp-2 omfattar: (2021–2022)
Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt anslutande gångoch cykelbana till de befintliga.

2.1.4 Projekt nr 15: Gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och
Tjustaskolan
En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-enheten.
Uppdraget för detaljprojektering och systemhandlingar samt geoteknisk
undersökning genomfördes under 2021. Dialog om marklösningen pågår och
avtalet ska skrivas under året.
Gång- och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av Tjustavägen med
trafiksäkra övergångar samt nya busshållplatser och belysningar vid övergångar.
VA-enheten har påbörjat byggnationen som kommer färdigställas under 2022 då
kan enheten påbörja byggnationen av gång- och cykelvägen.

Sid 8 av 18

78 Cykelbokslut 2021 - KS 22/0332-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 3 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021

2.1.5 Projekt nr 1: Artistvägen
Översyn av hela Artistvägen med avseende på stora trafikproblem vad gäller
säkerhet och framkomlighet. Projekteringen skedde 2017 och genomförandet
delades upp i två etapper på grund av omfattningen. Byggnationen av båda
etapper är klar.
Etapp-1 (2019)
Ombyggnation av vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och
cykelväg samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen
Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen samt en ny
dagvattenlösning med dagvattenmagasin.
Etapp-2 (2021)
Fortsättning på gång- och cykelväg och ombyggnation av parkering i
samarbete med Upplands-Bro Kommunfastigheter.

2.1.6 Projekt nr 31: Gångbana och övergångställe på Målarvägen och
Lantmätarvägen
Projektet utreddes 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny gångbana
på Målarvägen mellan Lantmätarvägen och Stationsvägen samt övergångställen
på Målarvägen och Lantmätarvägen. Detaljprojektering genomfördes 2021.

2.1.7 Projekt nr 33: Upplevelsepromenad på gångvägen FjärilstigenBlomstervägen
Idag finns problem på gångväg mellan Fjärilstigen och Blomstervägen. Enligt
BIDen och Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med hög hastighet på den
gångbanas raksträcka.
För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter behövs
det en utredning samt projektering för upplevelsepromenad på denna sträcka.
Under 2021 utreddes behovet av åtgärder och en skiss på lösning togs fram, för
att se möjligheter för upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder i
syfte att uppnå en tillfredsställande trafiksäkerhet.

2.1.8 Projekt nr 12: Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och
Prästhagsvägen
Utredning genomfördes under 2021.

2.1.9 Projekt nr 29: Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna
Projektet föreslås få status prio 2 på grund av brist på resurs och budget.

Sid 9 av 18

78 Cykelbokslut 2021 - KS 22/0332-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 3 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021

2.1.10 Projekt nr 21: Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg
Det finns behov av en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan
Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. Det är många barn och ungdomar från
områden söder om Bro station som behöver kunna ta sig till idrottshallen på ett
trafiksäkert sätt. Behovet kommer att öka ytterligare i samband med
exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och Tegelhagen. För att idag ta sig från
områden söder om Brostation till idrottsplatsen måste man ta en lång omväg.
Risken är att många går och cyklar längs med den hårt trafikerade Ginnlögs väg.
Detaljprojektering genomfördes 2021. Projektet har beviljats statlig
medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast
2022-12-31.

3 Olycksstatistik
Nedan visas statistik över trafikolyckor på kommunala vägar i Upplands-Bro för
gående och cyklister, sorterad efter år och svårhetsgrad. Statistiken har hämtats
från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är en databas
för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård och/eller polis.
Enligt statistiken inträffade inga allvarliga olyckor eller dödsolyckor i UpplandsBro kommun på kommunala vägar för gående och cyklister 2019–2021.
*** Notera att alla sjukhus inte är anslutna till systemet. Dessutom händer det att olyckor
rapporteras in felaktigt, exempelvis att en trafikolycka som skett på statlig väg istället hamnar
på en kommunal väg. På grund av dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken.

Sid 10 av 18

78 Cykelbokslut 2021 - KS 22/0332-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 3 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021

Figur 1: Karta som visar trafikolyckor201-2021. De röda punkterna symboliserar trafikolyckor som rapporterats in av
sjukvården medan de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula, röda och gröna punkterna
med text beskriver vilka typer av olika olyckor som hänt. (Källa: STRADA)
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4 Genomförda åtgärder i
cykelstrategin under 2021
4.1 Lånecykelsystem
Kommunen har påbörjat med upphandlingsprocess för ett lånecykelsystem
bestående av eldrivna cyklar för kommunens invånare och
besökare. Lånecykelsystemet väntas finansieras helt med hjälp av användarnas
hyresavgifter samt av reklam från tredje part. Dialogen pågår med
upphandlingsenheten.
Cyklar, cykelstationer och övrig utrustning ska ägas av leverantören.
Lånecykelsystemet ska fullt utbyggt bestå av minst 80st cyklar och minst 15st
reklamskyltar.
Annonsen var ute under 2021, men det har inte kommit något anbud. Därför
upphandlingsenheten kommer att se över systemhandlingar. De antar att
specifikt reklam delen bör tas bort eftersom det är en av orsakerna till att aktörer
har haft svårt att få det potentiella systemet ekonomiskt gångbart.
En idé värd att undersöka närmare skulle kunna vara att göra ett tillägg i Järfällas
upphandling. Alltså exempelvis att man i den lägger till “även två stationer och
trettio cyklar till Upplands-Bro kommun”. Upphandlingsenheten skall kontakta
Järfälla och undersöka möjligheten för detta.

4.2 Förmåncykel
Att cykla till jobbet har många positiva effekter både för de anställda och för
arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är
det få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling.
Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar
för anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett hyresavtal med
bruttolöneavdrag. Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte
medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots det är det mycket
förmånligt för de anställda eftersom hyran är förmånsbeskattad.
Upplands-Bro kommun gjorde en enkätundersökning under oktober 2018 för att
se intresse på cykling i kommunen för kommunanställda. Resultatet visar att
55,4% anställda vill cykla till arbetet under sommarhalvåret.
Personal-avdelningen och Gata-, Park- och Trafik har gjort ett samarbetsprojekt
för att möjliggöra leasing av cykel via förmånsportalen (Benify) år 2021.
Tillsvidareanställda i Upplands-Bro kommun får möjlighet att hyra cykel via
Förmånsportalen och betala via bruttolöneavdrag (samt skatt på förmånsvärdet).
Man beställer enkelt i cykelportalen som erbjuder en mängd cykelmodeller från
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populära märken och kända leverantörer. Alla cyklar kan leasas på 12 månader,
efter det bestämmer du själv om du vill köpa ut cykeln, lämna tillbaka den eller
byta mot en ny. Smidigt och riktigt förmånligt.
Fördelar:
•

Brett utbud av cyklar! Välj mellan allt från el-cyklar till mtb och racer eller
pendlarcyklar. Vill du ha en standardcykel så finns såklart även det i
utbudet.

•

25–40 procent lägre pris än vid köp till ordinarie pris i butik.

•

12 månaders leasing mot bruttolöneavdrag. Du kan därmed byta cykel
varje år om du vill och är inte bunden till samma cykel i 36 månader, vilket
är den vanligaste lösningen för förmånscykel.

•

Bestäm själv hur du vill göra vid avtalets slut.

•

Betalningen sker smidigt via löneavdrag.

•

Res hållbart och ge dig själv en förbättrad hälsa på köpet

4.3 Plattform/verktyg på kommunens
hemsida
StoryMap (Kartberättelse) är ett digitalt verktyg; fungerar som en guide i
kommunens arbete med cykelstrategin. För att på ett pedagogiskt sätt kartlägga
och inventera befintliga gång- och cykelbanor, övergångställen och
cykelparkeringar samt hitta brister som i dagsläget finns i kommunen, skapades
ett nytt karttjänstverktyg. I verktyget har man kombinerat interaktiva kartor med
bilder, texter och annan typ av media som förstärker budskapet.
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Skärmklipp av Upplands-Bro kommuns StoryMap för Cykelstrategi 2020–2025.
Länk: Cykelstrategi för Upplands-Bro kommun 2020-2025

4.4 Portal för synpunkt och förslag
Alla åsikter är viktiga för oss för att kunna bygga hållbara och säkra gång- och
cykelnät i Upplands-Bro kommun. Vår ambition är att främja cyklandet i
kommunen och bidra till en bättre miljö och hälsa. Medborgarnas synpunkter är
viktiga i hela kommunens arbete för att tjänstemän skall kunna få en bättre
inblick och förståelse för hur kommunens invånare upplever vardagen och hur
de vill förbättra kommunen.
Kommuninvånaren har en unik inblick i vardagslivet som tjänstemän inte har.
Detta tillsammans med tjänstemännens kompetens kan användas till att göra
stora framsteg i kommunens utveckling om samtalet och dialogerna mellan
parterna ges tillräckligt med plats.
Synpunkter lämnas enklast på hemsidan: https://service.upplandsbro.se/Synpunkter
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4.5 Delat i Kommunvelometern
Upplands-Bro kommun har deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021.
Kommunvelometern är en granskning och jämförelse av kommuners arbete med
cykelfrågor samt en redovisning av cykelarbetet för invånare och media. Som
deltagare får kommunen en nationell rapport och en fördjupad rapport för den
egna kommunen som beskriver kommunens nuläge, hur den står sig i förhållande
till andra kommuner samt konkreta rekommendationer om förbättringspotential.
Cykeln är det färdmedel som är mest effektivt på kortare sträckor och tar minst
plats i tätorterna exempelvis när det kommer till cykelställ och cykelparkeringar.
Dessutom är cykeln, tillsammans med gång, det bästa färdmedlet sett ur miljöoch hälsosynpunkt. En aktiv politik för att öka cyklandet i kommunen kan leda till
stora vinster för både samhället och miljön i stort. Cykeln är jämförelsevis ett
mycket kostnadseffektivt fordon som är tillgängligt för en mycket stor del av
befolkningen, så genom att gynna cykeln gynnas en mycket stor del av
samhället.
Resultat för cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021:
Totalt har kommunen 81 kilometer cykelväg där den ansvarar för väghållningen.
Det innebär 2,7 meter cykelväg per person i kommunen. Detta är mer än
genomsnittet bland små kommuner. Dessutom finns 8 kilometer som är enskilda.
Totallängd cykelväg i kommunen är därmed 89 kilometer.

Sid 15 av 18

78 Cykelbokslut 2021 - KS 22/0332-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 3 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021

Upplands-Bro deltog senast 2017, och kom på plats 44 av 50. 2021 förbättrade vi
vår resultat och kom på delad 22:a plats av 57 deltagande kommuner med 50
poäng av 90 möjliga. Det gav oss också en delad 5:e plats tillsammans med
Katrineholm bland de 11 deltagande små kommunerna. Vi fick maximalt antal
poäng för infrastrukturåtgärder, med 10 av 10 poäng, och höga poäng även inom
cykelpolitik där de ligger flera poäng över snittet både bland små kommuner och
jämfört med alla deltagande kommuner. Även inom delområdet organisatoriska
åtgärder har Upplands-Bro kommun gjort bra resultat under års 2021.

Mer information om rapporten finns på verktyg för cykelstrategi.
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4.6 Cykelskolan
Cykla är ett sätt att integreras i samhället, kunna förflytta sig, det är relativt billigt,
en cykel har lång hållbarhet och dessutom får man röra på sig och bidrar på det
sättet inte bara till sin egen hälsa och kondition utan samhället och klimatet som
helhet då man i flera led minskar bland annat sin del av Co2 utsläpp. Att barn lär
sig cykla i tidig ålder, ger samhället en större chans att de blir cyklister som
vuxna.
Den 27–30 april 2021 genomfördes en cykelskola för samtliga kommunala
förskoleklasser i Kungsängen och Bro. I cykelskolan lärde sig eleverna om
trafikregler och hur man använder cykel på ett säkert sätt.
Kommunen har fått väldig bra och positiva feedback från lärare, föräldrar och
skolbarn. Vi kommer även erbjuda cykelskolan till samtliga kommunala
förskoleklasser i år.
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5 Referenslista:
Upplands-Bro kommun. Reviderad 2020 Cykelstrategi för Upplands-Bro kommun
2020-2025 (arcgis.com) (https://upplandsbro.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=af84cf7161294abc8
58e2a95f2ca5ad7)
Upplands-Bro kommun. 2012. Gång och cykelplan med åtgärdsförslag.
(https://www.upplandsbro.se/download/18.3360b61e167c5fd54ddd816d/1547643872118/Gang%20och%20cykelplan%20med%20atgardsforslag%2020120418.pdf)
Transportstyrelsen. 2020. Nollvisionen.
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/sta
tistik-over-vagtrafikolyckor/nollvisionen/) (Hämtad 5 feb 2021)
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Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-04-20

KS 22/0264

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun antas.
2. Kommunfullmäktige delegerar till Tekniska nämnden att vid behov
göra justeringar som är av mindre vikt och ej av principiell karaktär.

Sammanfattning
Den 7 mars 2022 fattade Tekniska nämnden beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige anta en dagvattenplan och en dagvattenpolicy för
Upplands-Bro kommun utifrån förslag från samhällsbyggnadskontoret. Policyn
och planen omfattar all dagvattenverksamhet i hela kommunen innanför och
utanför kommunens verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering.
Dagvattenpolicyn ger uttryck för kommunens viljeriktning och skall ligga till
grund för dagvattenarbetet medan dagvattenplanen är mer ingående och har en
viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering
till byggnation och drift. Dagvattenplanen är således en fördjupning av
kommunens VA-plan. Den samlar och tydliggör kommunens arbete med
dagvatten genom att beskriva och utveckla de övergripande målen för hållbar
dagvattenhantering som beskrivs i dagvattenpolicyn.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Eftersom kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan
med många aktörer inblandade har stor vikt lagts vid genomgång av
nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning. Omställningen till en hållbar
dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Kommunen behöver fortsätta
planeringsarbetet och därför innehåller dagvattenplanen en åtgärdslista över
framtida behov och aktiviteter.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens förslag om
antagande av dagvattenplan och dagvattenpolicy och har inga ytterligare
kommentarer i ärendet.
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Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 mars 2022



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenplan den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenpolicy den 20 juni 2021



Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan
Upplands-Bro kommun den 29 juni 2021

Barnperspektiv
En ansvarsfull dagvattenhantering bidrar till en gynnsam levnadsmiljö för barn
då dagvatten rinner ut i Mälaren och når badplatser där barn och ungdomar
vistas. Ett omhändertaget dagvatten minskar också risken för översvämningar
vid stora skyfall som kan leda till olycksfall där barn rör sig. Därför bedöms
beslutet få positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 mars 2022
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022
3. Förslag till dagvattenplan den 2 februari 2022
4. Förslag till dagvattenpolicy den 20 juni 2021
5. Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan
Upplands-Bro kommun den 29 juni 2021
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
 Samhällsbyggnadskontoret
 Juridikenheten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 16

2022-03-07

Antagande av dagvattenpolicy och
dagvattenplan för Upplands-Bro
kommun
Dnr TN 21/0152

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta dagvattenplan och
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun.
2. att föreslå Kommunfullmäktige besluta att delegera till Tekniska
nämnden att vid behov göra justeringar som är av mindre vikt och ej av
principiell karaktär

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till dagvattenplan och
dagvattenpolicy. Förslaget omfattar all dagvattenverksamhet i hela kommunen
innanför och utanför kommunens verksamhetsområde för allmän
dagvattenhantering.
En plan ska antas av Kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell
karaktär eller annars av större vikt. En policy ska beslutas av
Kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår därmed Kommunfullmäktige
att anta dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenplan, den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenpolicy, den 20 juni 2021



Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan
Upplands-Bro kommun, den 29 juni 2021

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta dagvattenplan och
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med
tilläggsattsatsen:
”att föreslå Kommunfullmäktige besluta att delegera till Tekniska nämnden att
vid behov göra justeringar som är av mindre vikt och ej av principiell
karaktär.”
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med Catharina
Anderssons (S) tilläggsattsats.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsattsats, och att Tekniska
nämnden har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen

23 (29)

79 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun - KS 22/0264-2 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun : Antagande av dagvattenpolicy och dagvattenplan för Upplands-Bro kommun.pdf

1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Niklas Johansson
VA-ingenjör
VA-enheten
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Vår beteckning

2022-02-02

TN 21/0152

Er beteckning

Tekniska nämnden

Niklas.Johansson@upplands -bro.se

Antagande av dagvattenplan och
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta dagvattenplan och
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till dagvattenplan och
dagvattenpolicy. Förslaget omfattar all dagvattenverksamhet i hela kommunen
innanför och utanför kommunens verksamhetsområde för allmän
dagvattenhantering.
En plan ska antas av Kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell
karaktär eller annars av större vikt. En policy ska beslutas av
Kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår därmed Kommunfullmäktige
att anta dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenplan, den 2 februari 2022



Förslag till dagvattenpolicy, den 20 juni 2021



Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan
Upplands-Bro kommun, den 29 juni 2021
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Ärendet
Kommunens dagvattenplanering är avgörande för att skapa en långsiktigt
hållbar dagvattenhantering och för att klara av såväl dagens som framtidens
krav och utmaningar. Samhällsbyggnadskontoret har därför tagit fram ett
förslag till dagvattenplan och dagvattenpolicy som omfattar all
dagvattenverksamhet i hela kommunen, innanför och utanför kommunens
verksamhetsområde, för allmän dagvattenhantering.
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Datum

Vår beteckning

2022-02-02

TN 21/0152

Samhällsbyggnadskontoret
En plan ska antas av Kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell
karaktär eller annars av större vikt. En policy ska beslutas av
Kommunfullmäktige.
Dagvattenplanen är en fördjupning av kommunens VA-plan. Den samlar och
tydliggör kommunens arbete med dagvatten genom att beskriva och utveckla
ytterligare de övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som beskrivs
i dagvattenpolicyn.
Dessa är uppdelade i fem punkter som innefattar en minskad mängd
föroreningar till kommunens vatten, robust och klimatanpassad
dagvattenhantering, bevarandet av vattenbalansen, berikande bebyggelsemiljö
samt ett långsiktigt hållbart genomförande. Dagvattenpolicyn är således ett
uttryck för kommunens viljeriktning och skall ligga till grund för
dagvattenarbetet medan dagvattenplanen som är mer fördjupande har en viktig
roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till
byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och perspektiv i
dagvattenfrågan med många aktörer inblandade har stor vikt lagts vid
genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.
Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete.
Kommunen behöver fortsätta planeringsarbetet och denna plan avslutas med en
åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av
dagvattenplanen skall följas upp minst en gång per år och revidering skall ske
vart femte år.
Förslaget har gått på remiss för möjlighet att lämna synpunkter till externa
parter såsom Sjöfartsverket, Trafikverket, Brandkåren Attunda, Käppalaförbundet samt Region Stockholm där ingendera har något att invända mot
förslaget. De synpunkter som framkommit finns sammanfattade i bilaga 3.

Barnperspektiv
En ansvarsfull dagvattenhantering bidrar till en gynnsam levnadsmiljö för barn
då dagvatten rinner ut i Mälaren och når badplatser där barn och ungdomar
vistas. Ett omhändertaget dagvatten minskar också risken för översvämningar
vid stora skyfall som kan leda till olycksfall där barn rör sig. Därför bedöms
beslutet få positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
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2. Förslag till dagvattenpolicy, den 20 juni 2021
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Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står
Upplands-Bro kommun, liksom många andra kommuner, inför en rad
utmaningar i fråga om dagvatten. Kommunens dagvattenplanering är
avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att
klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.
Dagvattenplanen har tagits fram parallellt med kommunens dagvattenpolicy.
Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits
fram på uppdrag av kommunfullmäktige. Planen och policyn omfattar
dagvattenhanteringen i hela kommunen, inom och utanför kommunens
verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering.
Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete med dagvatten. De
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som fastslagits i
dagvattenpolicyn, beskrivs och utvecklas ytterligare i dagvattenplanen.
Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och
detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller
och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, har stor vikt
lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.
Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete.
Kommunen behöver fortsätta planeringsarbetet och denna plan avslutas med en
åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av
dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska
revideras regelbundet.
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1 Inledning
1.1
Bakgrund
En fungerande hantering av dagvatten är viktig för att uppnå ett hållbart
samhälle. Dagvattensystemen ska klara ett förändrat klimat med större
variationer i flöden och mer intensiva regn utan att dagvatten skadar
byggnader, orsakar olägenhet för hälsa och miljö eller försämrar status i sjöar,
vattendrag och grundvatten.
Lagstiftning och ansvarsfördelning kring dagvattenhantering är dessutom
komplex, vilket försvårar arbetet. För att nå framgång är det viktigt med
samverkan och tydlig kommunikation, både mellan kommunens förvaltningar
och bolag och gentemot privata verksamheter och fastighetsägare.
Dagvatten har också stor potential som en resurs som berikar bebyggelsemiljön
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk
mångfald. Värdet av dagvatten som en resurs ökar med ett förändrat klimat
med längre torrperioder.
Upplands-Bro har sedan flera år gått in i en fas av expansion och tillväxt och
det finns ett stort behov av att samordnat och effektivt arbeta med
dagvattenfrågan inom kommunen. I samband med att kommunens VA-plan
antogs fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram en dagvattenplan. Arbetet med dagvattenplanen har skett i en
avdelningsövergripande arbetsgrupp och är en fördjupning av VA-planen. De
övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som beskrivs i
dagvattenpolicyn, utvecklas och förtydligas i dagvattenplanen.

Lästips för fördjupning
•
•
•

Boverkets webbplats om dagvatten
Svenskt Vatten P110 och P105
Länsstyrelsen Stockholms webbplats om
klimatanpassning
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Dagvattenplanen antas av kommunfullmäktige och är en del av kommunens
strategiska planering. Det finns en koppling till flera andra kommunala
styrdokument såsom:
•

Översiktsplan (ÖP 2010), antogs 2011-12-15

•

VA-plan, antogs 2018-06-13

•

Vattenplan, antogs 2015-09-09

Dagvattenplanen riktar sig till kommunens förvaltningar och bolag samt till
privata fastighetsägare och verksamheter. Den har flera syften:
•

Att bidra till bättre rening av dagvatten i kommunen och därigenom
bättre måluppfyllelse gentemot vattendirektivet, långsiktigt bättre
vattenmiljöer och skydd av Mälaren som dricksvattentäkt.

•

Att minska översvämningsrisken.

•

Att öka kunskapen om dagvatten och leda till en bättre förvaltning av
den kommunala dagvattenanläggningen.

•

Att underlätta dagvattenarbetet och tydliggöra för kommunens
förvaltningar och bolag samt privata aktörer och de som bor i
kommunen, om vad som gäller och ska prioriteras.

•

Att underlätta planering av ny bebyggelse.

1.2
Definition av dagvatten
Dagvatten är tillfälligt avrinnande mer eller mindre förorenat vatten från
exploaterade områden, till exempel vägar, hustak, parkeringsplatser och
stenläggningar. Dagvatten rinner både på ytan och i dagvattensystem. Det
mesta är regn-, smält- eller framträngande grundvatten. I exploaterade områden
ingår inte jordbruksmark eller skogsmark.
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1.3
Omfattning och avgränsning
Dagvattenplanen omfattar dagvatten i hela kommunen, både inom och utanför
kommunens verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering. Planen
behandlar dagvatten från exploaterade områden i enlighet med kommunens
definition av dagvatten. Avrinning från jordbruksmark eller skogsmark
omfattas därmed inte.
För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra
ingår skyfall endast översiktligt i dagvattenplanen. Skyfall kommer att hanteras
i en särskild skyfallsplan.
Underhåll och förnyelse av ledningsnätet för dagvatten ingår i kommunens
Förnyelseplan som är ett annat styrdokument.

Kockbackadammen. Foto: Sarah Nilsson

Sid 9 av 82

79 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun - KS 22/0264-2 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Förslag till dagvattenplan

Förslag till dagvattenplan

1.4
Dagvattenplanens uppbyggnad
Dagvattenplanen är inte framtagen för att läsas från pärm till pärm, utan varje
avsnitt kan läsas fristående. Dagvattenplanen börjar med en sammanfattning av
den lagstiftning som gäller. Därefter följer en genomgång av de huvudsakliga
principer som gäller för hållbar dagvattenhantering samt den åtgärdsnivå som
gäller i Upplands-Bro kommun vid ny- och större ombyggnation.
Ansvarsförhållanden internt inom kommunen och med särskilda externa parter
beskrivs utförligt. Därefter följer en beskrivning av hantering av dagvatten i
planprocessen. Nulägesbeskrivningen ger en detaljerad bild över recipienter,
verksamhetsområde, den befintliga allmänna dagvattenanläggningen och olika
faktorer som påverkar dagvattnet. Avslutningsvis har identifierade behov och
aktiviteter för det fortsatta arbetet sammanställts i en åtgärdslista.
1.5
Kommunikation
Det är av stor vikt att informera och engagera allmänheten, såväl medborgare
som privata och offentliga aktörer, i dagvattenfrågor. Det är viktigt att det
skapas en förståelse för att hantering av dagvatten på fastigheter och
kvartersmark har betydelse för tätorternas utveckling. Åtgärder som vidtas på
fastigheter och kvartersmark hjälper till att minska belastningen nedströms.
Fastighetsägare ska uppmuntras att hantera sitt dagvatten inom sin tomt för att
minska flöde och föroreningar.
Kommunikationen av Dagvattenplan Upplands-Bro kommun behöver därför
ske både internt inom kommunen och externt gentemot berörda målgrupper.
Genom information och kampanjer kan fastighetsägare informeras om sin egen
inverkan på dagvattenhanteringen och hur de kan påverka den.
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1.6
Revidering
Dagvattenplanen utgör en grund för kommunens dagvattenarbete och är ett
levande dokument som löpande behöver ses över och uppdateras. En större
revidering ska göras vart femte år som ska antas av kommunfullmäktige. Det
kan även uppkomma behov av mindre revideringar som antas av tekniska
nämnden. Det löpande arbetet med dagvattenplanering, uppföljning och
revidering av dagvattenplanen genomförs av en avdelningsövergripande
arbetsgrupp.
1.7
Ordlista och begreppsförklaring
Allmän dagvattenanläggning Anläggning som har ordnats och används för att
uppfylla VA-huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät,
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Benämns också som kommunalt
dagvatten.
Allmän platsmark Ett område som är avsett för ett gemensamt behov.
Avrinningsområde Det landområde, inklusive sjöar och vattendrag, som
avvattnas till samma punkt. Området avgränsas av topografin som skapar
vattendelare gentemot andra avrinningsområden.
Dagvattensystem Begreppet dagvattensystem omfattar det totala
omhändertagandet av dagvatten på vägar, torgytor samt privata tomter, i det
allmänna ledningsnätet i rörledningar, i diken, och via översilning över
gräsytor. I dagvattensystemet ingår också dagvattenanläggningar som dammar
och skelettjordar.
Ekosystemtjänst Alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det är till exempel att växter
renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till
rekreation.
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Förbindelsepunkt Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en
fastighets VA-installation.
Hydraulisk modell En modell där olika beräkningar kan göras av bland annat
hur vattnet rör sig och ansamlas i terrängen.
Hårdgjorda ytor Ytor där vatten hindras att rinna ned i marken (genom så
kallad infiltration), till exempel hustak och asfalterade vägar. Motsatsen är
genomsläppliga ytor.
Kvartersmark Mark inom detaljplanelagt område som inte ska utgöra allmän
plats eller vattenområde.
Länshållningsvatten är regnvatten, grundvatten och spolvatten som ansamlas.
Det kan till exempel uppstå i schaktgropar vid byggen och kallas också
schaktvatten. Det är vatten som behöver pumpas bort eller avledas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) Föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet
inom ett geografiskt område. Inom vattenförvaltningen används
miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika
avseenden.
Nedsänkt växtbädd En planteringsyta som samtidigt fördröjer och renar
dagvatten. Kan även benämnas regnbädd, biofilter och raingarden.
Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för
dagvatten eller renat spillvatten.
Skelettjord Teknik som både främjar livsbetingelser för träd i hårdgjord
gatumiljö och rening av dagvatten. Grovt material skapar ett bärande skelett
med hålrum som lagrar vatten till trädet, utjämnar flöden och möjliggör rening
av dagvatten.
Skyfall Mycket kraftig nederbörd. Även benämnt som katastrofregn.
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Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri med mera. Med
spillvatten likställs allt avloppsvatten som VA-huvudmannen bedömer skall
avledas till spillvattenledning.
VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning. I Upplands-Bro
ligger ansvaret hos Tekniska nämnden.
Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller
grundvatten som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.
Vattenskyddsområde Ett geografiskt område till skydd för en vattenförekomst
med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en
möjlig framtida vattentäkt.
Vattenstatus Tillstånd i ett vatten enligt vattenförvaltningsförordningen.
Kemisk status (”god” eller ”uppnår ej god”) bedöms i förhållande till halter av
prioriterade ämnen och ekologisk status (”hög”, ”god”, ”måttlig”,
”otillfredsställande” eller ”dålig) bedöms på ekologisk kvalitet.
Verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering Allmänna
dagvattentjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område
(verksamhetsområde) inom vilket en allmän dagvattenanläggning har eller
skall ordnas.
Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan
regn- eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet.
Exempelvis 20-årsregn eller 100-årsregn.
Öppna dagvattenanläggningar Anläggningar för omhändertagande av
dagvatten i helt eller delvis öppet system (till skillnad från slutna system).
Dessa försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om nederbörd. Några
exempel är våtmarker, dagvattenparker, dammar, diken och nedsänkta
växtbäddar. Ansvaret för en öppen dagvattenanläggning är delat mellan VAkollektivet och skattekollektivet.
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Översvämningsytor Ytor som avsiktligt och tillfälligt översvämmas vid regn.
Den tillfälliga magasineringen av dagvatten bidrar till en utjämning av
dagvattenflöden.
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2 Juridiken kring dagvatten

Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör
dagvatten finns i flera olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om
allmänna vattentjänster (LAV) och plan- och bygglagen (PBL).
Dagvattenregleringen påverkas också av EU-rätten, där framförallt
ramdirektivet för vatten är av betydelse och har införlivats i svensk rätt främst
genom miljöbalken samt genom plan- och bygglagen.
2.1
EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) trädde ikraft år 2000. Syftet med
direktivet är att upprätta en ram för skyddet av EU:s vatten (så kallade
vattenförekomster). Ingen försämring av vattenstatus får ske och samtliga
vattenförekomster som omfattas av direktivet ska uppnå en god status senast
2015. Om det inte är möjligt kan tidsfrist ges till 2021 eller 2027.
Regleringen om miljökvalitetsnormer för vatten är en viktig följd av
ramdirektivet. En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om
kvaliteten på ytvatten och grundvatten. En myndighet eller en kommun får inte
tillåta en verksamhet eller åtgärd om det innebär att vattenmiljön försämras på
ett otillåtet sätt eller att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som
vattnet ska ha.
Genom en lagändring 2019 skärptes de svenska reglerna vilket inneburit större
krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas. Exempelvis påverkar det
förutsättningarna för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband
med detaljplanering.

Bild s. 14: Foto: Mostphotos
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2.2
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
Enligt LAV är kommunen skyldig att ordna dagvattentjänster från samlad
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön. Detta oavsett om detaljplan finns eller inte. Kommunen är också
skyldig att inrätta verksamhetsområde för den allmänna
dagvattenanläggningen.
Kommunen ska ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka
kostnaderna för bortledande och eventuell rening av vattnet. Det finns vissa
möjligheter för kommunen att utforma dagvattentaxan så att den gynnar en
hållbar dagvattenhantering (om till exempel infiltration av regnvatten sker på
den egna fastigheten, belastas den allmänna anläggningen mindre vilket ger en
lägre taxa).
2.3
Miljöbalken (MB)
Miljöbalken har flera tillämpliga paragrafer avseende dagvatten och
miljö/vattenkvalitet. Dagvattenhantering kan beroende på omständigheterna
utgöra en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I 9 kap, som
behandlar miljöfarlig verksamhet, definieras vatten som avleds för avvattning
av mark inom detaljplan och som inte görs för en viss eller vissa fastigheters
räkning, som avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar utföras. För
inrättande av vissa avloppsanordningar föreligger tillstånds- eller
anmälningsplikt. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller även för sådant
dagvatten som faller utanför definitionen av avloppsvatten.
Kommunernas miljönämnder ansvarar för tillsynen över dagvatten.
Tillsynsmyndigheten kan på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken, meddela förelägganden och förbud.
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2.4
Plan- och bygglagen (PBL)
För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen, planoch byggförordningen samt föreskrifter och allmänna råd från Boverket.
Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Underlag som enligt Boverket bör användas när översiktsplanen
formas, är kartläggningar och utredningar om exempelvis geologi och
hydrologi, vilka områden som är översvämningsområden och vilka områden
som är låglänta eller saknar avrinningsmöjligheter och därför är svåra att
avvattna.
Vad gäller detaljplanering är utgångspunkten i plan- och bygglagen att marken
som ska tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som
detaljplanen anger. Kommunen ska kunna visa att ett genomförande av
detaljplanen klarar av att lösa dagvattenhanteringen. I vissa fall kan det räcka
att kommunen i planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska
genomföras. I andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda
planbestämmelser för att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och
marken ska bli lämplig.
Den enskilde fastighetsägaren (exploatören) är skyldig att vid bygg- eller
markåtgärder inom fastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i
detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att
dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en
viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras.
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3 Åtgärdsnivå

För att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens vatten och
för att uppnå en hållbar dagvattenhantering har kommunen en åtgärdsnivå för
dagvatten.
Åtgärdsnivån återfinns i dokumentet Checklista för dagvattenhantering och
förtydligar vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav och
målen i kommunens dagvattenpolicy och dagvattenplan vid ny- och större
ombyggnation.
Det är EU:s ramdirektiv för vatten och behovet att nå och bibehålla god status i
kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten som är styrande. I särskilda fall,
så som exploatering av tidigare helt oexploaterad mark, kan extra åtgärder
utöver åtgärdsnivån krävas. Åtgärdsnivån behöver utredas vidare genom
studier av vilka behov av rening som kommunens recipienter har. Efter den
utredningen kan åtgärdsnivån komma att anpassas ytterligare till kommunens
förutsättningar.

Bild s. 18: Vy över Kungsängen med Strandvägsdammen i förgrunden. Foto: Upplands-Bro Kommun
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4 Principer för hållbar
dagvattenhantering

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska följande principer
ligga till grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet
för dagvatten i kommunen.
4.1
Minska mängden föroreningar till kommunens vatten
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som inte
uppnår det ännu. 1

• I första hand ska åtgärder vidtas vid källan så att dagvattnet inte

förorenas. Medvetna materialval ska göras för att minska
föroreningsutsläpp och minimera risken att föroreningar sprids med
dagvattnet. Material som innehåller ämnen som är skadliga för miljön
ska undvikas, exempelvis bly, koppar, kadmium, zink och material som
bidrar till spridning av mikroplaster.

• I andra hand ska dagvatten renas nära uppkomsten genom lokala

dagvattenlösningar. Genomsläppliga och gröna ytor ska prioriteras. Bra
exempel är nedsänkta växtbäddar, skelettjordar och gräsytor.

• I tredje hand ska dagvatten renas i anläggningar som tar emot vatten
från flera källor.

• Extra reningsåtgärder kan krävas för dagvatten från ytor med höga
koncentrationer av föroreningar.

1

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn

Bild s. 20: Dagvattenbäck Sollentuna. Foto: Camilla Ranlund
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Råbydammens inlopp. Foto: Sarah Nilsson

4.2
Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska
utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid kraftiga regn
eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska vara
anpassad efter förändrade klimatförhållanden med mer intensiv nederbörd och
högre vattennivåer.
Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till områden
även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade klimatförhållanden
ska beaktas vid utformningen av dagvattenhantering. 2

2

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Dagvatten ska främst fördröjas nära källan och omhändertas lokalt,
både på allmän platsmark och kvartersmark. Andelen hårdgjorda ytor
ska begränsas och trög, ytlig avledning ska användas.

•

Plats ska ges för dagvattenhantering genom höjdsättning av mark och
placering av byggnader och infrastruktur. Områden som utgör en
naturlig buffert för dagvatten, som till exempel våtmarker, ska bevaras
och skyddas. Lokala förhållanden som låglänta stråk och grönområden
ska nyttjas.

•

Lämpliga översvämningsytor ska identifieras och bevaras. För att
minimera översvämningsrisk ska vattnet ges möjlighet att rinna på ytan,
till exempel på cykelvägar, för att ledas till översvämningsytorna. Där
det inte är möjligt kan översvämningar styras till de platser där de gör
minst skada och övriga skyddsåtgärder kan vidtas.

•

Nya dagvattensystem ska dimensioneras och höjdsättas så att de är
anpassade till framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader.
Vid åtgärder inom befintliga dagvattensystem ska anpassning till
framtida klimatförändringar och planerade utbyggnader göras där det är
möjligt.

•

Marknivåer och byggnader ska utformas och anpassas för att hantera
extrem nederbörd och stigande vatten så att risken för allvarliga skador
på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras
samtidigt som framkomligheten för utryckningsfordon beaktas.
Bebyggelse inom låglänta områden och i områden där dagvatten
riskerar att stängas in ska undvikas.

•

För att minimera skador vid skyfall ska sekundära avrinningsvägar
säkerställas vid ny- och ombyggnation.
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4.3
Bevara vattenbalansen
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att undvika
sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning samt för att
minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens bebyggelse, gator och
annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de
naturliga avrinningsområdena för att inte påverka den befintliga
grundvattennivån eller vattentillförseln till sjöar och vattendrag negativt. 3
•

Långsam avrinning och infiltration ska eftersträvas genom att maximera
andelen genomsläppliga ytor vid detaljplaneläggning och
ombyggnation.

•

Dagvattenfrågan ska beaktas med hänsyn till avrinningsområden och
kommunens dagvattensystem ska planeras så att de naturliga
avrinningsområdena bibehålls eller återskapas.

4.4
Berika bebyggelsemiljön
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med
avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och utformas som positiva inslag i
närmiljön med hänsyn till platsens lokala förutsättningar. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet ska eftersträvas, alltid värderas
och vägas mot säkerheten. 4
•

3
4

Dagvattenhanteringen ska fungera som en del i en sammanhållen helhet
med avseende på gestaltning och funktion och tillföra estetiska och
rekreativa kvaliteter. Dagvatten ska användas för att skapa attraktiva
inslag i kommunen.

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom låglänta
stråk, vattendrag och grönytor, ska utvecklas och bevaras i arbetet med
gestaltning av områden. Öppna dagvattenanläggningar ska integreras i
parker och grönområden.

•

Dagvattenhanteringen ska bidra till att stärka kommunens blå- och
grönstruktur och ge förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva
effekter på biologisk mångfald ska förordas.

•

Dagvatten ska användas för bevattning av kommunens gatuträd,
planteringar och annan grönska.

•

Multifunktionella ytor ska eftersträvas vid planering av
markanvändning och höjdsättning där det finns behov för fördröjning
och förutsättningarna är lämpliga. Multifunktionella ytor är ytor som
kan översvämmas vid stora regn och användas till annat vid torrväder,
exempelvis idrottsplaner eller parker.

•

Öppna dagvattenanläggningar ska utformas med nödvändig säkerhet
med avseende på dess placering. Att omgärda öppna
dagvattenanläggningar med staket ska undvikas.

4.5
Långsiktigt hållbart genomförande
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt hållbart
sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig förutsättning är
samsyn, samordning och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan kommunens
förvaltningar och bolag. Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar
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Dagvattendamm Upplands-Bro. Foto: Niklas Johansson

dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i samband
med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig bebyggelse. 5

5

•

För att underlätta kommunens samordning ska ansvarsfördelningen i
varje process vara tydlig och främja samverkan. Kommunen ska arbeta
systematiskt med förvaltningsövergripande kunskapsåterföring
beträffande dagvattenfrågor.

•

Föroreningsbelastning, behov av dagvattenrening och
översvämningsrisk från stigande vatten och extrem nederbörd ska
utredas i alla skeden av fysisk planering, från översiktsplanering och
planprocess till bygglov och genomförande. En bedömning om det är
möjligt att hantera dagvattnet lokalt ska alltid göras och plats ska
reserveras för dagvattnet.

Citat från den övergripande dagvattenpolicyn
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•

Dagvattenanläggningar ska utformas så att de fyller sin avsedda
funktion och är effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv. Enkla
och kostnadseffektiva lösningar för dagvattenhantering ska tillämpas.
Kostnadseffektiviteten av olika åtgärder ska vägas mot varandra, med
hänsyn till miljönytta, genomförande och drift.
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•

För att minska föroreningsbelastningen på kommunens vattenområden
och åstadkomma en säker avledning av dagvattenflöden ska ett
systematiskt åtgärdsarbete på befintliga allmänna platser och på den
allmänna VA-anläggningen utföras. Dagvatten ska också beaktas i
kommunens miljötillsyn.

•

Kommunens tekniska handböcker ska uppdateras kontinuerligt för att
följa med i teknikutvecklingen och följa gällande rekommendationer.

•

Kommunens, fastighetsägares och allmänhetens ansvar för
dagvattenhantering ska tydliggöras. Fastighetsägare och allmänheten
ska uppmuntras att bidra till en hållbar dagvattenhantering.

Foto: Mostphotos
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5 Ansvarsförhållanden

Flera olika aktörer, både privata och offentliga, har ansvar för
dagvattenhantering. Inom kommunen finns flera roller och perspektiv när det
gäller dagvattenfrågan. Nedan beskrivs ansvarsförhållanden mellan olika
nämnder, de kommunala bostadsbolagen och några externa aktörer när det
gäller dagvattenfrågor.
5.1
VA-huvudmannen
VA-huvudmannens ansvarar för den allmänna dagvattenanläggningen och
verkar inom verksamhetsområdet för dagvatten. VA-huvudmannen
underhåller, utvecklar och kvalitetssäkrar dagvattenhanteringen inom den
allmänna anläggningen, från fastighetens förbindelsepunkt till utsläpp i
recipient. Ansvaret gäller för det dagvatten som dagvattensystemet är
konstruerat för att klara, i enlighet med praxis och Svenskt Vattens
rekommendationer. För nybyggda system innebär det uppdämning till
marknivå vid ett 20-årsregn i tätbebyggda områden.
VA-huvudmannen är ansvarig för drift och underhåll av kommunens allmänna
anläggningar för avledning och rening av dagvatten. Exempel på sådana
anläggningar är ledningar i mark, dagvattenmagasin, infiltrationsanläggningar,
diken, reningsanläggningar och dagvattendammar.
För dagvattenanläggningar med permanent vattenyta är VA-huvudmannen
ansvarig för drift och underhåll av de VA-tekniska delarna, exempelvis utlopp
och inlopp. VA-huvudmannen är också ansvarig för att vattenmiljön upp till
normalvattenytan är funktionell avseende rening och fördröjning.
Dagvattenanläggningar som hanterar dagvatten från både fastigheter och
allmän platsmark är VA-huvudmannens ansvar. Beroende på hur
anläggningarna gestaltas kan även övriga Tekniska nämnden ha visst ansvar
om syftet med gestaltningen är estetisk, rekreativ eller ekologisk. Gällande till
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exempel diken är VA-huvudmannen ansvarig för de diken som
fastighetsdagvatten rinner till inom verksamhetsområdet. Ansvaret för att ta
hand om vägdagvatten med tillhörande anläggningar ligger på väghållaren för
respektive väg eller gata.
VA-huvudmannen har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och
byggnation av anläggningar för hantering av dagvatten. Det innebär att VAhuvudmannen gör den tekniska och ekonomiska bedömningen av var och hur
dagvattnet ska ledas och renas. VA-huvudmannen ansvarar för utredning av
dagvattnets bidrag av föroreningar och flöden från befintliga områden samt
åtgärder gällande central rening och fördröjning.
När VA-huvudmannen bygger ut den allmänna VA-anläggningen och vid
ombyggnationer av befintlig anläggning ska dagvatten utredas.
Som ansvarig för utveckling av det allmänna dagvattenledningsnätet är VAhuvudmannen en viktig samarbetspart i den fysiska planeringen. I
planeringsprocessen, både på översiktlig- och på detaljplanenivå, ska VAhuvudmannen delta aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av
dagvatten följer kommunens dagvattenpolicy och ge stöd vid framtagande av
dagvattenutredning. VA-huvudmannen ska också delta som expert i VA-frågor
i utbyggnadsfasen. Om det finns befintliga behov av förbättrad
dagvattenhantering i angränsande områden till en detaljplan bedömer VAhuvudmannen behovet, samordnar med Kommunstyrelsens avdelningar och
bekostar den delen av utredningen.
VA-huvudmannen ansvarar för att utreda och eventuellt avsluta
markavvattningsföretag som är belägna inom verksamhetsområdet för
dagvatten. För de markavvattningsföretag som vid utredning bedöms fortsatt
behövas för den allmänna VA-anläggningen är VA-huvudmannen ansvarig för
förvaltningen av de delar som ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten.
Det inkluderar att sitta med i eventuella styrelser. För de
markavvattningsföretag som bedöms fortsatt finnas behov av, där behovet inte
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är kopplat till den allmänna VA-anläggningen, är inte VA-huvudmannen
ansvarig för förvaltningen utan ansvaret faller på den som har nyttan.
VA-huvudmannen har även huvudansvaret för kommunikation med privata
fastighetsägare kring förbättringsmöjligheter gällande dagvattenhanteringen
inne på den egna fastigheten.

Brunn i Upplands-Bro. Foto: Sarah Nilsson

5.2
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ansvarar för att det finns resurser avsatta för långsiktigt
hållbar dagvattenhantering på allmän platsmark. Detta genom att fastställa
strategiska styrdokument, budget för allmän platsmark och dagvattentaxa.
Kommunfullmäktige har sedan delegerat ansvaret till Kommunstyrelsen och
nämnderna enligt nedanstående.
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5.2.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
Kommunstyrelsen driver processen med kommunens översiktliga planering
och ansvarar för att dagvattenfrågan hanteras i översiktsplaneringen där den
tillsammans med VA-huvudmannen ska lyfta dagvattenfrågan vid utpekande
av område för ny bebyggelse samt identifiera de områden/stråk som behövs för
att säkra ny och befintlig bebyggelse. Det är även Kommunstyrelsens ansvar att
involvera kommunens andra berörda nämnder och verksamheter i
översiktsplaneringen när dagvattenfrågan hanteras. Översiktsplanen och
dagvattenpolicyns mål och riktlinjer ska harmoniseras.
Inom detaljplanearbetet initierar Kommunstyrelsen att utredningar som gäller
dagvatten och höjdsättning tas fram och genomför utredningarna i samråd med
kommunens andra nämnder och verksamheter tidigt i processen. Detaljplaner
får inte medföra risker för människor och byggnader och Kommunstyrelsen är
ansvarig för att översvämningsrisker hanteras där den har utredningsansvar för
skyfallsfrågor. Det inkluderar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella
problemområden vid skyfall och att ta fram en skyfallsplan. Kommunstyrelsen
ansvarar också för att bevaka att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och
att verka för ekologiskt anpassade dagvattenanläggningar samt att utreda och
redovisa åtgärder för att detaljplanen inte ska orsaka försämrad vattenkvalitet
vid och efter genomförandet. Vid målkonflikter ansvarar Kommunstyrelsen för
att väga samman de olika intressena, till exempel nyttjande av grönytor för
dagvattenanläggningar och rekreation.
Kommunstyrelsen upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal där både
anläggande och förvaltning av dagvattenanläggningar regleras. Där den
allmänna dagvattenanläggningen berörs sker samråd med VA-huvudmannen.
När ett exploateringsavtal upprättas ska det skrivas in vem som ansvarar för
uppföljning av projektering och utbyggnad under byggtiden.
Det är också Kommunstyrelsen som ansvarar för att kalla berörda till syner och
besiktningar, inklusive garantibesiktningar, samt ordnar överlämningsmöte när
utbyggnaden är färdigställd och ska övergå till driftfas.
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När det kommer till markavvattningsföretag ansvarar Kommunstyrelsen för att
utreda, eventuellt förvalta eller upphäva de markavvattningsföretag som är
belägna helt eller delvis på mark som kommunen äger som ligger utanför
verksamhetsområdet för dagvatten.

Bostäder i Bro med LOD. Foto: Camilla Ranlund

5.3
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för de beslut som handlar om
myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten till exempel bygglov
enligt plan- och bygglagen med undantag för beslut om översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och
regionplanering som Kommunfullmäktige beslutar om. Bygg- och
miljönämnden är även tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda
människors hälsa och miljön enligt Miljöbalken.
5.3.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
Bygg- och miljönämnden har ansvar för dagvattenfrågan i bygglovsprocessen
och tillhörande rådgivning. Varje områdes unika förutsättningar ska särskilt
beaktas både i plan- och i bygglovsprocessen.
Nämnden tolkar detaljplanens bestämmelser och intentioner kring
dagvattenhantering och kontrollerar att de följs vid bygg- och
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marklovsprövning. Nämnden ansvarar för att upplysa byggherren om de krav
som ställs i detaljplanen, till exempel höjdsättning och begränsningar i
markanvändningen. Dagvattendammar som klassas som en anläggning är
marklovspliktiga inom detaljplanerat område.
Vid tekniskt samråd med byggherre och kontrollansvarig tas dagvattenfrågan
upp och Bygg- och miljönämnden ansvarar för att det finns kontroll på
utförandet av dagvattenhanteringen enligt detaljplan. Vid större byggnationer
eller då nämnden bedömer att behov finns, kan en dagvattenutredning begäras
från byggherren som visar hur dagvattnet ska hanteras, inklusive hur dagvattnet
renas.
Vid prövning av bygglov ska Bygg- och miljönämnden uppmärksamma
material som belastar dagvattnet särskilt hårt och uppmuntra byggherren att
byta ut dessa mot lämpligare material. På så sätt har nämnden möjlighet att
påverka tillförseln av föroreningar till dagvattnet.
Bygg- och miljönämnden utövar även tillsyn i enlighet med miljöbalken med
möjlighet att föreskriva åtgärder. Där är nämndens roll att lyfta fram
dagvattnets eventuella påverkan på miljön, till exempel när det finns risk för
föroreningsspridningar på grund av markföroreningar. Det innebär även att
nämnden ska bedriva aktiv tillsyn hos verksamheter gällande dagvattenkvalitet
och ta emot anmälningar av dagvattenanläggningar.
Bygg- och miljönämnden deltar aktivt i planprocessen och bevakar frågor som
beror plan- och bygglagen, miljölagstiftningen samt annan tillämpbar
lagstiftning.
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5.4
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är VA-huvudman och ansvarar för byggande och
förvaltning av kommunens allmänna dagvattennät. De ansvarar också för
kommunens allmänna gator och vägar, cykelvägar, parker och torg och det
dagvatten som uppkommer där. Även drift- och underhåll av kommunens
grönområden ligger under Tekniska nämndens ansvar.
5.4.1 Tekniska nämndens övriga verksamheters ansvar inom
dagvattenhanteringen
Tekniska nämnden ansvarar för den allmänna platsmarken med kommunalt
huvudmannaskap. Det är mark som är avsedd för ett gemensamt behov, till
exempel gator, torg och parkmark. Tekniska nämnden ansvarar för
dagvattenanläggningar som endast hanterar vatten från allmän platsmark,
inklusive de dagvattenanläggningar, exempelvis diken, skelettjordar eller
nedsänkta växtbäddar, som endast hanterar dagvatten från de vägar och gator
som de är väghållare för.
Tekniska nämnden är också ansvarig för rännstensbrunnar och avvattningen av
ytan till rännstensbrunnen från kommunala vägar. VA-huvudmannens ansvar
börjar vid utloppet från rännstensbrunnen.
Tekniska nämnden ansvarar för de estetiska, rekreativa och ekologiska
aspekterna av de kommunala dagvattenanläggningarna där den har ansvar för
drift och underhåll av öppna dagvattenanläggningar över normalvattenytan.
Nämnden ansvarar också för dagvattenanläggningar vars syfte är att skapa eller
upprätthålla naturvärden eller estetiska värden, alternativt den del av en
dagvattenanläggning som har endast det syftet.
I planeringsprocessen, både översiktlig och på detaljplanenivå, ska Tekniska
nämnden delta aktivt i att skapa förutsättningar för att hantering av dagvatten
på allmän platsmark följer kommunens dagvattenpolicy och blir en positiv del
av gestaltningen. Vid nyanläggning eller ombyggnation av allmän platsmark
ansvarar Tekniska nämnden för att dagvattenpolicyn följs.
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Näckuddsdammen. Foto: Upplands-Bro kommun

5.5
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kulturverksamhet och
kulturskola, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och
badplatser.
5.5.1 Ansvar inom dagvattenhanteringen
De olika avdelningarna under Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
funktion, underhåll och utveckling av dagvattenhantering i de anläggningar
som de har hand om. Vid egna nybyggnadsprojekt är respektive avdelning
ansvarig för att det väljs en dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Vid
ny- och ombyggnation samt i de egna anläggningarna görs goda materialval
och dagvatten tas omhand lokalt och nyttjas som en resurs. Material väljs för
att minimera spridningen av mikroplaster.
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Avdelningarna under Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att
minimera spridningen av mikroplaster från sina befintliga anläggningar vilket
till exempel inkluderar ansvar för granulatfällor i vissa dagvattenbrunnar.

5.6
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter ansvarar för funktion,
underhåll och utveckling av dagvattenhantering i det egna fastighetsbeståndet.
Vid egna nybyggnadsprojekt är bolagen ansvariga för att det väljs en
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar.
De kommunala bostadsbolagen ska känna till och medverka i arbetet att uppnå
mål, riktlinjer och krav enligt kommunens dagvattenplan och dagvattenpolicy.
Bolagen är ett föredöme avseende hållbar dagvattenhantering. Vid ny- och
ombyggnation samt i det egna befintliga fastighetsbeståndet görs goda
materialval och dagvatten tas omhand lokalt och nyttjas som en resurs.
5.7
Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda är kommunens räddningstjänst och är ett
kommunalförbund med sex medlemskommuner. Attunda arbetar aktivt för att
förebygga olyckor och hantera olyckor för att minimera påverkan på
dagvattnet. Attunda är ansvarig för hanteringen av sitt släckvatten och för att
minimera risken för förorening av dagvattnet och recipienterna. Attunda har
också en viktig roll vid större översvämningar.
5.8
Exploatörer
När privata exploatörer bygger har de ansvar för att det väljs en
dagvattenlösning som är långsiktigt hållbar. Detta omfattar ansvar för
fördröjning och om möjligt lokalt omhändertagande innan avledning till det
allmänna nätet. Om särskilda åtgärder krävs enligt detaljplan, bygglov eller
motsvarande är det exploatörens ansvar att genomföra åtgärderna. Om det
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behövs åtgärder inom en plan för att säkra ny bebyggelse ansvarar exploatören
för att dessa genomförs.
Exploatören bekostar dagvattenutredningar som berör dagvatten inom
planområdet och hur planen påverkar dagvattnet utanför planområdet. Där krav
ställs på rening eller fördröjning inom kvartersmark ansvarar exploatören för
projekteringen och finansieringen av dagvattenlösningen.
5.9
Fastighetsägare
Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggningar som byggs på fastigheten, till
exempel funktion, drift och underhåll av ledningar, fördröjnings- och
reningsanläggningar.
Ansvaret för att skydda fastigheter ligger på fastighetsägaren. Det inkluderar
ansvar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet
nedströms eller skadar grannarna. Dagvatten får inte ledas ut direkt på gatan.
Fastighetsägare ansvarar även för kvalitet på utgående vatten från fastigheten.
Genom att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt på den egna fastigheten kan
föroreningsbelastningen minskas.
I Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) regleras vad som får och inte
får avledas till den allmänna anläggningen.
5.10 Övriga
Väghållare har fullt ansvar för de dagvattenanläggningar som endast hanterar
dagvatten från väg och gata.
Markavvattningsföretag ansvarar för skötsel av de anläggningar som ingår i
företaget.
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6 Planprocessen
6.1.1 Översiktlig planering
Det är viktigt att grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
fastläggs i kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen omfattar hela
kommunens yta. För delar av kommunen finns också fördjupade
översiktsplaner (FÖP).
I den översiktliga planeringen ingår förslag på åtgärder som har strategisk
betydelse för dagvattenhanteringen, exempelvis tänkta områden för större
dagvattenanläggningar eller översvämningsytor.
Enligt PBL ska alltid markens lämplighet bedömas för föreslagen användning.
Mark som riskerar att översvämmas vid skyfall och höga vattenflöden i
vattendrag bör inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas.
6.1.2 Detaljplan
Dagvattenfrågan ska utredas i alla detaljplaner. En dagvattenutredning tas fram
om det inte tydligt kan motiveras och beskrivas i planen att det inte behövs.
Kommunen har en checklista för dagvattenutredningar som ska användas som
underlag till dagvattenutredningen. Dagvattenutredningen ska beskriva
förutsättningarna för att hantera dagvatten inom och från detaljplaneområdet,
till exempel instängda områden och vattenvägar. Åtgärder för dagvatten både
på kvartersmark och på allmän platsmark ska beskrivas och vara underlag för
detaljplanens utformning. Åtgärderna ska styras av att detaljplanen inte ska
innebära försämrade förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för
vatten. Förslag på åtgärder ska också beskrivas i planbeskrivningen och
plankartan ska utformas för att möjliggöra föreslagna åtgärder.
Dagvattenutredningen ska redovisa översvämningsrisker och säkra vattenvägar
vid skyfall eller högvatten i recipienten. Planbeskrivningen ska redovisa
planområdets preliminära höjdsättning. Vid beslut om lokalisering av
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bebyggelse är det viktigt att kontrollera markens förutsättningar på
exploatörens bekostnad.
Exempel på planbestämmelser som kan användas för att påverka
dagvattenhanteringen:
•

Maximal andel hårdgjord yta

•

Vegetationsbestämmelser

•

Begränsning av källare

•

Begränsning av murar och andra hinder för vattnets väg

•

Marknivå på gator och andra allmänna platser

•

Marknivå på kvartersmark, i fastighetsgräns mot allmän plats eller inom
tomtmark

•

Största lutning

6.1.3 Efter laga kraft
När en detaljplan är antagen projekterar och bygger kommunen ut allmänna
anläggningar inom planområdet på exploatörens bekostnad.
I bygglov och bygganmälan kontrolleras att planbestämmelser, avtal och
planens intentioner uppfylls av byggherren. Dagvattenlösningen godkänns
innan startbesked ges till ett bygge. I redovisning av dagvattenlösning ingår
lokal fördröjning och avledning till den allmänna anläggningen.
Efter godkänd slutbesiktning övergår anläggningarna till driftfas.
Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbalken anmälas till
bygg- och miljönämnden. Vid ny tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska
dagvattenfrågan ingå i Länsstyrelsens tillståndsprövning. Vid vattenverksamhet
ska ansökan om tillstånd eller anmälan skickas till Länsstyrelsen. Anmälan om
ny dagvattenanläggning (eller ändring i befintlig) ska i vissa fall, till exempel
dagvattendammar, göras till bygg- och miljönämnden.

Bild s.43: Vy över Bro med Kalmarviken och Norra Björkfjärden i bakgrunden. Foto: Upplands-Bro Kommun
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7 Nuläge

Kommunen har flera olika roller och perspektiv när det gäller dagvattenfrågan.
Till exempel är kommunen huvudman för allmänna dagvattenanläggningar,
tillsynsmyndighet för dagvatten och väghållare för kommunala vägar där
dagvatten rinner av från. Kommunen har även ett övergripande ansvar för att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls. Nulägesbeskrivningen redovisar
hur dagvattenhanteringen ser ut i kommunen idag utifrån de olika perspektiven.
I kommunens VA-plan från 2018 finns ett delavsnitt i nulägesbeskrivningen
som handlar om dagvatten. Nulägesbeskrivningen i den här dagvattenplanen är
en fördjupning och uppdatering av det delavsnittet.
7.1
Allmän dagvattenhantering
Kommunen är huvudman (ansvarar) för den allmänna dagvattenanläggningen.
Med allmän anläggning menas anläggningar som har ordnats och används för
att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Den allmänna dagvattenanläggningen består av ledningsnät,
pumpstationer, dagvattendammar samt andra anordningar som krävs för att
anläggningen ska fungera på avsett sätt. Detta benämns också som kommunalt
dagvatten. De allmänna anläggningarna sköts av kommunens VA-huvudman.
7.1.1 Verksamhetsområde
Verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering omfattar framförallt
tätorterna (figur 1). Verksamhetsområdet för dagvatten är uppdelat i två delar:
•

fastighet och gata där både fastigheter och gator är anslutna till det
allmänna dagvattensystemet.

•

Gata där det endast är gatorna som är anslutna till det allmänna
dagvattensystemet medan fastigheterna själva har ansvar för att ta hand
om sitt dagvatten.
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Figur 1. Karta som visar verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering. Röda linjer
visar verksamhetsområdet för dagvatten fastighet och gata, svarta linjer visar
verksamhetsområdet för dagvatten gata (Antagen 2020-07-22, uppdateras vid behov)

7.1.2 Ledningsnät
Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 1960-talet och är därför
relativt ungt. Fördelning av material och ålder på dagvattennätet presenteras i
figur 2. Stora delar byggdes ut under 60- och 70-talen och då användes nästan
uteslutande betongledningar. Med tiden har i stället plast blivit mer och mer
vanligt. Dagvattennätet är helt separerat från spillvattennätet och det finns
därför inga problem med kombinerade ledningar. I kommunen finns fem
dagvattenpumpstationer.
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Figur 2 Upplands-Bro kommuns dagvattennät består av ca 100 km ledningar. Figuren visar
ledningarnas material- och åldersfördelning (2018). Övrigt material är ledningar med andra
material än de som har en egen kategori; plåt och sten.

För att upprätthålla en god standard på dagvattennätet behöver det förnyas och
underhållas. Under 2019 togs en Förnyelseplan för ledningsnätet fram för att
sammanställa behovet av förnyelse- och underhållsåtgärder både för de
närmaste åren och på längre sikt. Kunskapen om statusen på
dagvattenledningsnätet är begränsad och flera åtgärder tas upp i
förnyelseplanen för att öka kunskapen. Bland annat ska ett program för att
filma ledningsnätet regelbundet införas. En annan åtgärd som ökar kunskapen
och som påbörjades 2020 är inspektion av dagvattenbrunnar där statusen på
brunnarna även kan ge en indikation på statusen på ledningsnätet.
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7.1.3 Befintliga dagvattenanläggningar
Dagvattendammar
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena
dagvattnet innan det når Mälaren (figur 3). De dammar som ligger uppströms i
dagvattensystemet, och inte närmast recipienten, fungerar samtidigt som
fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning.

Figur 3 Kartan visar kommunens allmänna dagvattendammar. (Antagen 2020-07-23,
uppdateras vid behov).
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Två av dagvattendammarna är väl studerade genom omfattande provtagning.
Tibbledammen var med i ett regionalt provtagningsprojekt som genomfördes
2006–2010 6. Resultatet visade att dammen fungerar väl. Råbydammen har
provtagits från 2011–2013 vilket visade att även den dammen fungerar väl.
2018 utredde kommunen funktionen i fem av de äldre dammarna och mätte
sedimentdjupet. Utredningen visade att en damm, Tibbledammen, behövde
rensas på sediment för att upprätthålla sin reningsfunktion. Sedimentrensning
av Tibbledammen utfördes därför under 2020.
Skötseln av dammarna regleras genom skötselplaner som finns för respektive
damm. Enligt skötselplanerna ska tillsyn av dammarna ske två gånger om året
med eventuell extra tillsyn vid skyfall. Extra åtgärder som rensning av
sediment sker vid behov. Skräpplockning runt dammarna görs med
regelbundna intervall eller efter behov. Skötsel av vegetationen vid dammarna
utförs med olika intervall baserat på vegetationstyp och dammens egenskaper.
Vid flera av dammarna finns säkerhetsutrustning som livräddningsutrustning
eller staket som underhålls efter behov.
Diken, skelettjordar och magasin
De anläggningar som tas upp under den här rubriken tillhör inte uteslutande
den allmänna dagvattenanläggningen. En del av anläggningarna ägs och
underhålls av kommunens gata-, park- och trafikavdelning.
Ansvarsfördelningen över vilka anläggningar som sköts av vilken avdelningen
inom kommunen beskrivs i avsnitt 5 Ansvarsförhållanden.
Det finns diken som är en del av dagvattennätet och kan fungera fördröjande
och till viss grad renande. Diken längs med större trafikerade vägar klipps för
trafiksäkerheten två gånger per år. I övriga diken sköts växtligheten efter behov
med punktinsatser för att upprätthålla sikten och trafiksäkerheten på plats. I
6
NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner SVU
Rapport nr 2012-02
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diken med vattenväxter, exempelvis vass, lämnas dessa kvar vid en beskärning
för att upprätthålla reningen av dagvattnet. En viktig aspekt vid skötseln är
biologisk mångfald som tas med i bedömningen av insatser. Dokumentationen
av diken är bristfällig och det saknas fullständig information om dikenas lägen,
kapacitet och ansvarsfördelning.
Nedsänkta växtbäddar finns på ett fåtal platser i kommunen. Funktionen på
växtbäddarna är dock osäker och det behövs en ökad kunskap både om de som
finns och om möjligheten att anlägga nya.
I pågående utbyggnadsområden som Tegelhagen och Ringvägen anläggs träd
med skelettjordar som är en ny typ av anläggning i kommunen. Kommunen är
positiv till anläggningstypen och ser över möjligheten att utöka antalet
skelettjordar framöver.
Kommunen har ett fåtal underjordiska magasin med syfte att fördröja dagvatten
men de saknar reningsfunktion. Eftersom kommunen strävar efter att skapa
anläggningar som kombinerar flera funktioner anläggs underjordiska magasin
endast när det inte finns möjlighet till öppna dagvattenanläggningar.
7.1.4 Dagvattenanläggningens kapacitet
Två hydrauliska modeller för dagvattennätet färdigställdes under 2018. En för
Bro och en för Kungsängens huvudstråk som leds ut i Mälaren genom
Tibbledammen. Resultat togs fram för två scenarion där modellen belastades
med 5-årsregn respektive 20-årsregn. Scenarion där framtida exploateringar
inkluderas togs också fram, ett för 2022 och ett för 2026, och då användes 20årsregn.
I Bro finns stora diken som tar hand om dagvattnet och avleder det till
Mälaren. Dikena tillsammans med dagvattendammarna i Råby och Kockbacka
gör att systemet bitvis har bra kapacitet även vid ett 20-årsregn. Samtidigt
uppstår marköversvämning på ett flertal platser vid huvudledningen och ännu
fler i lokalgator redan vid 5-årsregn. De här svaga områdena behöver åtgärdas
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för att uppnå ett fungerande system och än viktigare blir åtgärderna med de
planerade exploateringarna.
Resultatet från simuleringar gjorda i Kungsängen indikerade att huvudstråket
är hårt belastat och behöver avlastning för att fungera redan vid ett 5-årsregn.
Det är främst ledningsnätet i södra och östra delen av huvudstråket som går
fullt. Belastningen i den största ledningen, en 1600 mm ledning som går genom
Gröna dalen, orsakar dämning i anslutande sidoledningar.
Det saknas modell för delar av nätet i Kungsängen, exempelvis det dagvatten
som har utlopp genom Strandvägsdammen, Näckuddsdammen och
Ryssgravsdammen samt norrut från Brunna industriområde. Det innebär att
kunskapen inte är lika stor avseende kapacitet och åtgärdsbehov i dessa
ledningsnät jämfört med de delar av nätet som finns i modellerna. Kapaciteten
och åtgärdsbehoven behöver därför utredas vidare.
För att minimera marköversvämningar krävs åtgärder på ledningsnätet och att
fördröjning av dagvatten utökas i både Bro och Kungsängen.
Rening
Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största
delen av det allmänna dagvattnet innan det når recipienten (figur 4). Delar av
både tätorten och landsbygden byggdes dock ut innan krav på
dagvattenhantering var särskilt omfattande och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande gällande kvalitet.
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Figur 4 Avrinningsområden med utsläppspunkter

En del av de avrinningsområden som rinner till dagvattendammarna är så pass
stora att den befintliga reningen inte är tillräcklig, som till exempel
Råbydammen och Tibbledammen. Det finns också avrinningsområden som
inte har någon rening alls, exempelvis norra Brunna, Finnsta och delar av
gamla Bro. Åtgärder för att förbättra dagvattenhanteringen är därför
nödvändiga. Förslag på åtgärder i Bro tätort är under framtagande.
Det finns behov av att utreda hur stor belastningen av dagvattenrelaterade
föroreningar är på de olika recipienterna. Det behöver också utredas hur stor
avskiljningen av föroreningar är idag och hur mycket den nuvarande
belastningen måste minska för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås.
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Ett sätt att besvara dessa frågor är att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt
vattendirektivet för recipienterna.
Ekosystemtjänster
Upplands-Bro kommun har gjort en kartläggning av ekosystemtjänster. En av
ekosystemtjänsterna som undersöktes var landskapets naturliga förmåga att
reglera och ta hand om dagvatten. I klassningen ingick följande parametrar:
•

Vegetation

•

Naturliga lågpunkter

•

Markens genomsläpplighet

•

Lutning

Resultatet ger möjlighet att på en övergripande nivå få en uppfattning var det
finns god eller mindre god förmåga för landskapet att naturligt ta hand om och
reglera dagvatten (figur 5). Informationen används bland annat vid planering
av dagvattenåtgärder på en övergripande nivå i översiktsplaneringen.

Figur 5 Landskapets förmåga att reglera och ta hand om vatten.
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7.1.5 Projektering av nya anläggningar
Kommunen har en teknisk handbok med vissa riktlinjer kring materialval och
dimensionering för nya dagvattenanläggningar. Det finns även en checklista
som används vid framtagning av dagvattenutredningar.
7.2
Skyfall
Länsstyrelsen har tagit fram en övergripande skyfallskartering för vissa tätorter
i Stockholmsregionen där Bro och Kungsängen finns med. Den visar på ett
övergripande sätt var det finns risk för översvämningar och höga flöden vid
skyfall. Skyfallskarteringen är framtagen för att möjliggöra en enkel koppling
till ledningsnätsmodeller såsom de dagvattenmodeller kommunen har. För att
få ännu bättre kunskap om vilka konsekvenser en större mängd nederbörd
under kort tid skulle medföra behövs en sådan koppling mellan modellerna.
7.3
Vägdagvatten
En del av dagvattnet är vatten som rinner av från kommunens vägar, gång- och
cykelvägar samt torgytor. Det vattnet för med sig föroreningar som finns på
vägarna och transporterar dem till sjöar och vattendrag. Hanteringen av
vägdagvatten och vägunderhållet är därför viktiga för hur mycket föroreningar
som leds till recipienterna. Kunskap om hur stor andel av vägdagvattnet som
renas finns inte idag.
7.3.1 Vinterväghållning
Vinterväghållningen påverkar kvaliteten på vägdagvattnet eftersom sand och
salt sprids på vägarna. En avvägning behöver alltid göras om hur salt skall
användas för att minska påverkan på dagvattnet men samtidigt säkerställa
trafiksäkerheten i kommunen. Saltning utförs endast på hårt trafikerade
gator/bussgator där det är en nödvändighet för att säkerställa framkomligheten
för kollektivtrafik och framförallt för utryckningsfordon när vinterväglag råder.
På kommunala torg och trappor används tvättad flis (grus) som
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halkbekämpningsmedel medan kommunala villagator behandlas med
saltblandat sand/grus.
Genom omvärldsbevakning försöker kommunen hitta nya metoder eller
material som kan minska vinterväghållningens påverkan på
dagvattenkvaliteten. Vid upphandling av driftentreprenör för vinterväghållning
ställs krav på hur entreprenören ska arbeta och vilka material som ska användas
för att påverkan på dagvattenkvaliteten ska bli så liten som möjligt.
7.3.2 Vägdagvattenbrunnar
Vägarna avvattnas via vägdagvattenbrunnar. Dokumentationen av
vägdagvattenbrunnarna är delvis bristfällig och därför pågår inventering och
inmätning av brunnar för att förbättra kunskapen om de brunnar som
kommunen sköter. Vägdagvattenbrunnarna kräver regelbundet underhåll där
brunnen sugs ur och rengörs från exempelvis sand, skräp och löv. Även
brunnens ovandel som består av galler eller kupol rengörs vid behov. Innehållet
från brunnarna körs sedan iväg på deponi. Under 2019 upprättades en spolplan
som reglerar vilka brunnar som ska spolas vilket år. I samband med det
genomfördes en omfattande insats där samtliga brunnar rengjordes eftersom
underhållet innan dess var eftersatt.
7.3.3 Spill på vägarna
Olja, bensin och annat spill som hamnar på vägar och trafikerade ytor i
samband med olyckor eller trasiga fordon utgör en betydande risk för att
förorena dagvattnet. Det är därför viktigt att utsläppen samlas upp skyndsamt
innan det når dagvattensystemet. När kommunen hanterar spill samlas det upp
genom att ett vätskeabsorberande material tillförs, vilket gör att spillet kan
sopas upp och transporteras bort till en anvisad tipp för deponi. Hanteringen av
spill genomförs alltid med målet att minimera risken för spill ner i
dagvattensystemet.
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7.4
Recipienter
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska Sverige se till att alla vattenförekomster
uppnår god status och säkerställa att de inte försämras. Upplands-Bro kommun
har en Vattenplan där kommunens sjöar och delar av Mälaren beskrivs.
Vattenplanen omfattar också vattendrag och grundvattenmagasin. Kommunen
har valt att även redovisa mindre sjöar och vattendrag, så kallade ”övriga
vatten”, i Vattenplanen. Varje vatten beskrivs med status, naturvärden, risker
och förslag till förbättringsåtgärder.
7.4.1 Sjöar och vattendrag
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning och det är
jordbruket som är den huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning.
Dagvatten, enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. Huvuddelen av Upplands-Bros
dagvatten leds till Mälaren-Görväln som idag är klassad till måttlig ekologisk
status (figur 6). Dagvatten från stora delar av Brunna leds till Mälaren-Skarven
som även den är klassad som måttlig ekologisk status. Påverkan på båda
recipienterna kommer främst från jordbruk och enskilda avlopp. För MälarenPrästfjärden, Mälaren-Skofjärden och Stora Ullfjärden är påverkan från
dagvatten från Upplands-Bro kommun i nuläget liten eftersom
avrinningsområdena som är belägna inom kommunen består av landsbygd.
Sedan 1970-talet pågår provtagning i tre av kommunens sjöar (Lejondalssjön,
Lillsjön och Örnässjön). Lejondalssjön har en måttlig sammanvägd ekologisk
status. Fosfor i sedimenten är det främsta problemet i sjön idag vilket från och
med 2020 kommer att behandlas med aluminium i syfte att fastlägga fosforn i
sedimenten och därmed sänka näringshalterna i sjön. Det finns några mindre
samhällen belägna i Lejondalssjöns avrinningsområde men dagvatten har i
nuläget inte någon betydande påverkan på sjöns status.
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Figur 6 Kommunens ytvatten färgade utifrån ekologisk status.

Från och med nästa vattenförvaltningscykel 2021 kommer Lillsjön, Örnässjön,
Örnäsbäcken och Lillån ingå i en och samma vattenförekomst. Det kommer
medföra strängare krav på vad som får släppas ut där. Klassningen av den
sammanslagna vattenförekomsten kommer att utgöras av den som är lägst
klassad, vilket innebär måttlig ekologisk status. I nuläget är avrinningen av
dagvatten till Lillsjön, Örnässjön, Örnäsbäcken och Lillån begränsad. Det finns
pågående detaljplaner i avrinningsområdet som vid utbyggnad kan öka
påverkan från dagvatten.
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Provtagning har också gjorts i Broviken, som är en del av Mälaren-Görväln,
och dess tillflöden under åren 2015–2019. Broviken är ett Natura 2000-område
och har därmed arter som är utpekade som skyddsvärda. Provtagningen syftade
till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i
avrinningsområdet och att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken
förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer. Den ekologiska statusen för
Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande där de höga
halterna näringsämnen samt starkt påverkad fysisk miljö kring tillrinnande
vattendrag är det som bidrar mest till bedömningen. Brobäcken utgör recipient
för bland annat dagvatten och behandlat lakvatten, och miljögifter har
identifierats som ett potentiellt miljöproblem. Nygårdsbäcken belastas av
dagvatten från industriområde och bostadsbebyggelse. Utöver dagvatten är
jordbruksmark en möjlig källa till miljögifter genom användningen av
bekämpningsmedel. Sätrabäcken utgör recipient för dagvatten och behandlat
lakvatten från Högbytorp avfallsanläggning. Flera miljöfarliga verksamheter
finns och har funnits i avrinningsområdet.
7.4.2 Grundvatten
Tre grundvattenförekomster har klassats enligt vattenmyndighetens
statusbedömningar i kommunens Vattenplan. Alla tre har god kvantitativ status
och god kemisk status. I Uppsalaåsen finns två potentiella reservvattentäkter
som är regionalt intressanta, Toresta och Lindormsnäs.
Grundvattenförekomsternas avrinningsområden utgörs främst av
jordbruksmark och naturmark. Dagvatten är därför inte en av de främsta
påverkanskällorna.
7.4.3 Vattentäkter och långsiktigt skydd av vattentäkter
Det finns recipienter i kommunen som används som vattentäkter. Vattentäkter
är sårbara och bör skyddas i beredskap för oförutsedda olyckor eller
smittspridning som kan påverka dricksvattenkvaliteten och därmed människors
hälsa. Vattentäkter skyddas genom vattenskyddsområden som är anpassade
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med föreskrifter för att främja och bevara dricksvattenkvaliteten. Föreskrifterna
kan innehålla krav på dagvattenhanteringen inom vattenskyddsområdet.
I kommunen finns två vattenskyddsområden, Leran 1:3 och Mälaren (figur 7).
Den del av Mälaren som är skyddad heter Östra Mälarens vattenskyddsområde
och är uppdelad i en primär och en sekundär skyddszon.

Figur 7 Vattenskyddsområden i kommunen. Det större området visar Östra Mälarens
sekundära skyddszon.
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För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns föreskrifter gällande
dagvattenhanteringen. Föreskrifterna är:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för
vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och
parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex.
kemikalieolyckor. Utsläpp av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar,
broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och dylikt får förekomma i den
omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under
förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande
miljölagstiftning.”
För industriell verksamhet finns ytterligare föreskrifter gällande
dagvattenhanteringen.
7.5
Planering och bebyggelseutveckling
Upplands-Bro är en kommun som har växt och fortsätter att växa i hög takt.
Skogs- och jordbruksmark exploateras och stora områden omvandlas till
hårdgjorda ytor som ger upphov till mer förorenat och större mängder
dagvatten. Själva utbyggnadsprocessen riskerar också att tillföra stora mängder
föroreningar till dagvattnet. För att förbättra dagvattenkvaliteten och minska
kvantiteten är det därför viktigt att arbeta med dagvattenfrågan i alla skeden av
byggprocessen.
I arbetet med detaljplaner och exploateringar ställer kommunen krav på
dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan behöver också utredas utifrån ett
långsiktigt perspektiv och för att ta höjd för framtida nybyggnationer.
Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom byggprocessen,
även inom kommunen, varierar och skulle behöva höjas. Detsamma gäller för
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kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan på
dagvattenkvaliteten och deras ansvar.
7.5.1 Länshållningsvatten
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning,
borrning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med till
exempel byggnation eller sanering av förorenad mark. Arbetet och områdets
förutsättningar gör att länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av
föroreningar som kan orsaka skada i sjöar och vattendrag. Länshållningsvattnet
behöver därför ofta renas innan det avleds till spillvattennätet 7 eller till
dagvattennätet. Kommunen behöver ta fram riktlinjer för länshållningsvatten.
7.5.2 Markavvattningsföretag
Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera
fastigheter har varit i behov av ny markavvattning. De kallas även
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. De flesta
markavvattningsföretag bildades under första halvan av 1900-talet.
I samband med att ett markavvattningsföretag har tillkommit bildas en
samfällighet för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen
och ta tillvara samfällighetens intressen. Samfälligheterna är viktiga sakägare i
samband med till exempel ny bebyggelse.
Kommunen har kunskap om var markavvattningsföretagen finns men känner
inte alltid till statusen på dem (figur 8). En del markavvattningsföretag
överlappar med kommunens dagvattensystem. Det finns också
markavvattningsföretag som ligger på kommunägd åkermark. Det finns ett
behov av att se över markavvattningsföretagen och göra bedömningar om de

Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds till Käppala
avloppsreningsverk.

7
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ska upphävas alternativt förvaltas. I de fall då de ska förvaltas behöver det
utredas i vilken omfattning kommunen ansvarar för förvaltningen.

Figur 8 Markavvattningsföretag

Vid framtagande av ny detaljplan ska markavvattningsföretag ses över och
upphävas eller omprövas vid behov i ett tidigt skede i processen. Anläggningar
som ingår i markavvattningsföretag är ursprungligen dimensionerade för att
avvattna jordbruksmark. På jordbruksmark är någon eller några dagars
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översvämning acceptabel vilket det inte är i ett bebyggt område. Det innebär att
anläggningarna inte dimensionerats för att hantera samma flöden som
dagvattensystemet. Då enbart jordbruksmark avvattnas är dessutom flödet till
markavvattningsföretagen begränsat eftersom nederbörden kan infiltrera i
marken. När marken hårdgörs sker en snabbare tillrinning till dikena.
Avrinningen från hårdgjorda ytor kan vara 30–40 gånger större än avrinningen
från jordbruksmark, om det inte utförs några åtgärder för att begränsa flödena.
Om vattenanläggningen inte har tillräcklig kapacitet att ta emot vattnet kan det
leda till negativa konsekvenser, till exempel erosion och ras i diken,
igenslamning av rörledningar och även översvämningar. Översvämningar kan i
sin tur leda till att förorenande ämnen förs med vattnet ut till mottagande
vattendrag och sjöar.
7.6
Kommunens tillsynsverksamhet
Miljö- och livsmedelsavdelningen är tillsynsmyndighet och har tillsynsansvar
över kommunens dagvattenanläggningar. Tillsyn av kommunens allmänna
dagvattendammar påbörjades under 2020.
Miljö- och livsmedelsavdelningen har också tillsynsansvar för fastigheters och
verksamheters dagvattenhantering och kan vid behov ställa krav på rening,
provtagning eller andra åtgärder. Ett inventerande arbete planeras för att
undersöka om högre krav gällande dagvattenhanteringen behöver ställas på fler
verksamheter.
7.7

Andra områden som påverkar dagvattnet

7.7.1 Släckvatten
Släckvatten är det vatten som uppkommer i samband med brandbekämpning.
Det förorenade släckvattnet riskerar sedan att rinna ner i dagvattensystemet.
Kommunen och räddningstjänsten arbetar tillsammans för att minimera
påverkan på dagvattnet.
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7.7.2 Ogräsbekämpning
Vid ogräsbekämpning på kommunala torg, gator och andra allmänna platser
används aldrig kemiska bekämpningsmedel eftersom det kan påverka
dagvattenkvaliteten. Ogräsrensning utförs istället manuellt, maskinellt eller
med miljövänliga bekämpningsmedel såsom skum eller ånga.
Det finns särskilda krav på hantering av bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområdena.
7.7.3 Gödsling
Gödsel är en källa till att näringsämnen följer med dagvattnet ut i recipienterna.
Vid exploatering av nya områden där gräsmattor, rabatter och andra
grönområden ska anläggas är risken för läckage av näringsämnen stor. Inom
kommunens skötsel av grönytor ställs därför krav på entreprenören hur och när
gödsling ska genomföras samt vilken typ av gödsel som ska användas för att
minimera påverkan.
Det finns särskilda krav på gödselhantering inom vattenskyddsområdena.
7.7.4 Konstgräsplaner
Konstgräsplaner är en källa till mikroplaster som följer med dagvattnet ut i
recipienterna. Kommunen arbetar aktivt för att minimera spridningen av
mikroplaster till naturen. Till exempel har granulatfällor installerats i
dagvattenbrunnarna och borststationer för skor vid utgångarna för att på så sätt
samla upp granulatet och förhindra att det sprids vidare ut i dammar och
vattendrag. Kommunen arbetar också med informationskampanjer.
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7.8

Slutsatser

7.8.1 Styrkor
• Kommunen består inte av tätbebyggd stadsmiljö och det finns plats för
dagvattenanläggningar.
•

Dagvattennätet är fullt separerat från spillvattensystemet.

•

Det finns ett utbyggt system av dagvattendammar, med kunskap om
funktionen och driften hos dem.

•

Kommunen har en Vattenplan och god kännedom om recipienternas
status.

•

Kommunen har en förnyelseplan för ledningsnätet.

•

Det finns en checklista för att ta fram dagvattenutredningar i samband
med nya detaljplaner.

•

Det finns en skyfallskartering för Bro och Kungsängen.

•

Kartläggning av ekosystemtjänster har genomförts.

•

Det finns ett förvaltningsövergripande samarbete med dagvattenfrågor.

•

Kommunen arbetar aktivt med att minska spridningen av mikroplaster
från konstgräsplaner.

7.8.2 Utmaningar
• Att möta den pågående stora expansionen.
•

Resurser i form av personal och budget för att arbeta med
dagvattenfrågor.

•

Kunskapen om dagvattenfrågan hos de olika aktörerna inom
byggprocessen, även inom kommunen, varierar. Detsamma gäller för
kommuninvånare, verksamheter och fastighetsägare om deras påverkan
på dagvattenkvaliteten och deras ansvar.
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•

Hantering av enskilda avlopps påverkan på slutrecipient

•

Hantering av och information om jordbrukens påverkan på slutrecipient

•

De huvudsakliga recipienter som tar emot dagvattnet uppnår inte god
ekologisk eller kemisk status, vilket ställer högre krav på
dagvattenreningen.

•

Brist på dataunderlag för att bedöma kemisk status på
vattenförekomster.

•

Kunskap om kvaliteten på dagvattnet saknas i stor utsträckning.

•

Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att
kräva planering och resurser.

•

Översvämningsproblematik finns i delar av kommunen.

•

Vinterväghållningen påverkar dagvattenkvaliteten.

•

Tillsyn på dagvatten.

Gammal bro i Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun
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8 Fortsatt arbete

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. För
att uppnå god status i alla vattenförekomster, minska risken för
översvämningar och växa hållbart behöver kommunen fortsätta utveckla sitt
arbete med dagvatten.
8.1
Åtgärdslista
I tabell 1 presenteras åtgärder som kommunen behöver planera för. Åtgärderna
står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivelse. Mer detaljerad
planering samt prioritering sker i samband med kommunens årliga mål- och
budgetprocess. De berörda instanserna är Kommunstyrelsen (KS), Tekniska
nämnden (TN), Bygg- och miljönämnden (BMN), Samhällsbyggnadskontoret
(SBK), AB Upplands-Brohus (ABUBH) samt Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB (UBKFAB).
Tabell 1 Åtgärder gällande dagvatten

Aktivitet
Bilda en avdelningsövergripande
dagvattengrupp/dagvattenforum dit ABUBH/UBKFAB
bjuds in
Ta fram åtgärdsplan för rening av dagvatten från befintliga
områden
Ta fram skyfallsplan
Koppla dagvattenledningsmodellen till skyfallsmodell och
utreda resultatet
Ta fram rutin för hur kommunala dagvattenanläggningar ska
dokumenteras
Ta fram riktlinjer kring säkerhet för dagvattenanläggningar
Ta fram riktlinjer för länshållningsvatten
Utreda och dokumentera vägdagvattenbrunnar och diken

Bild s. 66: Vy över Bro, med Örnässjön i bakgrunden. Foto:Upplands-Bro Kommun
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Utreda ansvarsfördelningen mellan avdelningarna VA och
GPT gällande olika diken i kommunen
Ställa högre krav på verksamheters dagvattenhantering
utifrån miljöbalken genom tillsynsansvaret samt se över
enskilda avlopp och jordbrukets påverkan på slutrecipient
Ta fram mall för upphandling/avrop av dagvattenutredning
för att underlätta att kommunen står som beställare för
dagvattenutredningar. Alternativt upphandla konsult för
granskning vid exploatörsbeställda utredningar
Ta fram teknisk handbok med förslag på utformning av
dagvattenanläggningar
Lista på krav med lagstöd som kan ställas i detaljplan utifrån
ett dagvattenperspektiv
Se över möjligheten att använda grönytefaktor i
detaljplanerna
Se över rutin för samarbete mellan avdelningarna i
detaljplaneprocessen, särskilt utifrån granskning av
handlingar i olika delar av processen
Samla underlag och dokument gällande dagvatten på ett och
samma ställe för att underlätta vid till exempel projektering
Utred i vilken utsträckning vägdagvatten renas
Ta fram lokala åtgärdsprogram enligt vattendirektivet för
recipienterna
Identifiera brist på dataunderlag för recipienters status
(kemisk)
Inventera och bedöma vilka markavvattningsföretag som ska
ansökas om upphävande alternativt förvaltas

TN
BMN
KS

TN
KS
KS
KS
TN
TN
KS
KS
KS/TN

Nära Näckuddsdammen.
Foto: Upplands-Bro kommun
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9 Informationsbilagor
(Ingår ej i beslutet)

9.1

Bilaga 1 Juridiken kring dagvatten

9.1.1 Inledning
Det saknas idag ett samlat regelverk för dagvatten. Bestämmelser som rör
dagvatten finns i flera olika lagpaket, bland annat miljöbalken (MB), lagen om
allmänna vattentjänster (LAV), plan- och bygglagen (PBL) samt i lagen om
skydd mot olyckor (LSO) liksom vissa bestämmelser i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Bestämmelser om
avloppsvatten och dagvatten finns även i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Dagvattenregleringen påverkas också av EU-rätten, där det framförallt är
ramdirektivet för vatten som är av betydelse och som har införlivats i svensk
rätt främst genom miljöbalken med underliggande författningarna samt genom
plan- och bygglagen.
9.1.2 Begreppet dagvatten
I Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7 finns en rättslig definition av
begreppet dagvatten, där det definieras som: Nederbördsvatten, dvs. regn eller
smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan. Trots
denna definition ser man inte sällan andra, men mycket snarlika, definitioner
av dagvatten även i domar.
I 2 § LAV anges att avlopp innefattar bland annat bortledande av dagvatten och
i förarbetena till lagen uttalas att dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten,
smält-vatten och framträngande grundvatten samt spolvatten. I 9 kap 2 § MB
anges att med avloppsvatten avses bland annat vatten som avleds från sådan
avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en eller vissa fastigheters
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räkning. Enligt miljöbalken utgör dagvatten inom detaljplanerat område
därmed oftast avloppsvatten, medan dagvatten utanför sådant område inte gör
det. Ibland används begreppen ”avloppsdagvatten” och ”annat dagvatten” för
att skilja dessa två typer av dagvatten åt. Avledande av dagvatten utanför
detaljplanelagt område kan därmed istället utgöra markavvattning, som istället
styrs genom 11 kap. MB.
Definitioner finns även på andra ställen. Mark- och miljööverdomstolen har i
ett avgörande uttalat att med dagvatten menas vanligtvis ”regn och smältvatten
från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar,
parkeringsplatser och dylikt”.

9.1.3 EU-rättens påverkan på juridiken kring dagvatten
Det är framförallt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
(Ramvattendirektivet) och rådets direktiv (91/271/EEG) om rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse (Avloppsdirektivet) som kan vara av relevans
för dagvatten. Syftet med Ramvattendirektivet, som trädde ikraft år 2000, är att
upprätta en ram för skyddet av EU:s inlandsvatten, vatten i övergångszon,
kustvatten och grundvatten (så kallade vattenförekomster). Syftet med
direktivet återfinns i 4 artikeln och innebär att ingen försämring av vattenstatus
får ske och att samtliga vattenförekomster som omfattas av direktivet ska
uppnå en god status senast 2015. Om det inte är möjligt att uppnå god status till
2015 kan tidsfrist ges till 2021 och som längst till 2027. Ett undantag är
motiverat om det är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder
som krävs för att nå god status till 2015.
I svensk rätt har Ramvattendirektivet implementerats genom framför allt
bestämmelser i 2 och 5 kap MB samt förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön. Regleringen om miljökvalitetsnormer för vatten är
en viktig följd av ramdirektivet. Avloppsdirektivet har implementerats genom
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Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6).
En miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse om kvaliteten på ytvatten
(sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att
säkra vattenkvaliteten i svenska vattenförekomster. I 5 kap 4 § MB anges att en
myndighet eller en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller åtgärd
påbörjas eller ändras, om det, trots åtgärder för att minska sådan förorening
eller störning från andra verksamheter, ger en ökad förorening eller störning
som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har så stor
betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som
vattnets kvalitet ska ha. Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning
av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att
verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr.
Genom en lagändring 2019 skärptes de svenska reglerna om
miljökvalitetsnormer för vatten, då både ekologisk status och kemisk status
blev bindande regler. Skärpningen har inneburit större krav på att
miljökvalitetsnormerna ska följas, vilket bland annat påverka förutsättningarna
för att kunna tillåta utsläpp av förorenat dagvatten i samband med bland annat
detaljplanering och vid tillstånd för miljöfarliga verksamheter.
9.1.4 Dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
I LAV regleras under vilka förutsättningar det finns ett ansvar för kommunen
att ordna vattenförsörjning och avlopp inom ett visst område. LAV reglerar
främst rättsförhållandet mellan huvudmannen för en allmän va-anläggning (vahuvudmannen) och fastighetsägare och andra som använder denna anläggning
(brukarna). Av 2 § LAV framgår att med avlopp avses bortledande av
dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en
begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som
har använts för kylning. Notera att samlad bebyggelse enligt LAV inte är
detsamma som detaljplanelagt område.
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Enligt LAV ansvarar kommunen, genom kommunfullmäktige, för att ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp vid inrättas. Kommunen är skyldig
(enligt 6 § LAV) att ordna de vattentjänster (dricksvatten, spillvatten eller
dagvatten) som behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse. Det är sedan VA-huvudmannen, i form av kommunen
eller ett kommunalt bolag, som ansvarar för att de allmänna va-anläggningarna
byggs och underhålls och att de enskilda fastigheterna och de allmänna
platserna ansluts. Kommunen kan ta ut avgifter från de anslutna fastigheternas
ägare för att täcka sitt kostnadsbehov.
Det finns vissa möjligheter för kommunerna att utforma sina dagvattentaxor så
att det ska gynna en hållbar dagvattenhantering. Samtidigt som kommunerna
bygger ut sitt dagvattennät enligt sina skyldigheter i LAV, kan man inför en
taxa som t.ex. gynnar fastigheter där man har en stor andel markyta som inte är
hårdgjord och som därför kan infiltrera ner regnvatten. Detta innebär en
möjlighet för kommunen ha en lägre avgift i taxan för fastighetsägare som
genom sin markanvändning och egna anordningar minskar
dagvattenbelastningen och därmed vilken nytta man har av den allmänna
anläggningen. Branschorganisationen Svenskt Vatten har låtit utreda frågan,
och ger fler exempel på vad som kan vara möjligt (Svenskt Vatten Utveckling,
rapport 2017-17)
Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den enskilde
fastighetsägaren för sin fastighet och för avvattningen av det dagvatten som
uppkommer inom fastigheten. Detta innebär att den enskilde fastighetsägaren
ansvarar för att det dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna
fastigheten avvattnas till den förbindelsepunkt (eller motsvarande) som
verksamhetsområdets huvudman har anvisat. Förbindelsepunkten är gränsen
mellan en allmän va-anläggning och en va-installation. Förbindelsepunkten för
dagvatten kan exempelvis vara en dagvattenbrunn eller den punkt där
dagvattnet rinner ner i ett öppet dike.
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En fastighetsägare har enligt 16 § LAV rätt att använda en allmän vaanläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde
och behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt. I 21 § LAV anges att en fastighetsägare inte får använda en allmän vaanläggning på ett sätt som innebär att:
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada
eller olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen
och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan
författning eller avtal, eller
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.
Bestämmelserna återfinns ofta i de föreskrifter som kommunen meddelar för
anläggningen (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA).
Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i
övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen
enligt 22 § LAV träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för
användningen av va-anläggningen.

VA-huvudmannens skyldighet att ta emot dagvatten inom
verksamhetsområde
Skyldigheten enligt LAV att avleda dag- och dränvatten från fastigheter och
allmänna platser gäller områden med samlad bebyggelse oavsett om detaljplan
finns eller inte. Det kan värt att notera att medan avloppsvatten-begreppet i
miljöbalken alltså relaterar till att det ska vara inom detaljplanelagt område, så
styrs inte huvudmannens ansvar enligt LAV av att det måste vara
detaljplanelagda områden. Enligt Naturvårdsverket är det juridiskt oklart om
huvudmannen är skyldig att ta emot och rena dagvatten oavsett föroreningsgrad
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eller mängd eller om huvudmannens skyldigheter kan begränsas genom
kommunens föreskrifter. Samtidigt säger förarbetena till LAV att ”Någon
motsvarande kvalitativ eller kvantitativ begränsning av huvudmannens tjänster
har däremot inte ställts upp för omhändertagandet av dag- och dränvatten och
kylvatten.” (prop. s. 43). Det kan man tolka som att va-huvudmannen ansvar
för allt ta omhand om allt dagvatten, oavsett kvantitet eller kvalitet (inom
verksamhetsområdet).
Rättsläget alltså oklart när det gäller de kvalitativa och kvantitativa aspekterna
på dagvatten, men helt klart är att kommunen (eller va-huvudmannen) inte med
stöd av LAV kan förelägga en fastighetsägare att vidta en viss typ av åtgärd på
fastigheten, t.ex. att fördröja det lokalt (”LOD”).
9.1.5 Dagvatten i miljöbalken (MB) och tillhörande förordningar
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB gäller alla som vidtar en åtgärd eller
bedriver en verksamhet. De ska också ligga till grund för prövning av
anmälnings- och tillståndsärenden. Det är verksamhetsutövaren som är
ansvarig för att ansöka om tillstånd eller anmäla en verksamhet som är
anmälnings- eller tillståndspliktig. Det är också denne som ansvar för att
miljöbalkens alla bestämmelser efterlevs. Vem som är att anse som
verksamhetsutövare enligt MB finns inte definierat i lag, men det har genom
rättspraxis ansetts att den som har ”de faktiska och rättsliga möjligheterna styra
och påverka verksamheten eller åtgärden” också ska anses vara
verksamhetsutövare och därmed alltså ansvarig för att kraven i miljöbalken
följs.
Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark,
vattenområden eller grundvatten eller utsläpp av annat vatten än avloppsvatten
på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön utgör
s.k. miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § 1 och 2 MB. Definitionen av
avloppsvatten återfinns i 9 kap 2 § MB:
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Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte
görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Det är framförallt punkt 3 som behandlar dagvatten och det framgår att det
endast är dagvattenhantering inom detaljplanelagt område som avses, och att
det inte får vara fråga om avledningen för en viss eller vissa fastigheters
räkning. Dagvattenhantering utanför en detaljplan eller avledande för en viss
eller vissa fastigheters räkning inom detaljplaneområde, betraktas därmed
normalt inte som utsläpp av avloppsvatten, men omfattas lika fullt av begreppet
miljöfarlig verksamhet genom 9 kap. 1 2p (”utsläpp av annat vatten”).
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller även för sådant dagvatten som
faller utanför definitionen av avloppsvatten. Den viktigaste skillnaden är att en
anläggning som inrättas för att ta hand om dagvatten som inte är avloppsvatten,
inte omfattas av kravet på anmälan för avloppsanläggningar.
I 11 kap. MB regleras vattenverksamhet. Med markavvattning, som är en form
av vattenverksamhet, avses en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det
inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller
tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål
(11 kap 1 § MB).
Dagvattenhantering kan därmed beroende på omständigheterna antingen utgöra
en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. Konstruktionen i MB gör
att det inte kan vara ett markavvattningsföretag, när det är fråga om avledande
av avloppsvatten. För det fall dagvattenhantering i ett visst fall varken betraktas
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som avledande av avloppsvatten eller som markavvattning, kan det i vissa fall
istället klassificeras som skyddsdikning.
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
För inrättande av vissa avloppsanordningar föreligger tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt 13–14 § FMH. Enligt 13 § FMH krävs anmälan för att
inrätta en annan avloppsordning än en avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till eller för att ansluta en vattentoalett till en
befintlig anordning. Detta innebär att inrättande av dagvattenanläggningar som
omfattas av 9 kap 2 § 3 p MB är anmälningspliktiga till kommunen.
Anläggningar som avleder eller behandlar dagvatten från ett område som ligger
utanför detaljplanelagt område omfattas således inte av anmälningsplikt enligt
13 § andra stycket FMH. En anordning som avleder eller behandlar dagvatten
som avleds för endast en viss fastighets eller vissa fastigheters räkning, till
exempel en stor parkeringsplats, är inte heller anmälningspliktig enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Det finns ett undantag från anmälningsplikten i förordningens 15 §. Undantaget
gäller för sådana avloppsanordningar som enbart är avsedda att föra
avloppsvatten till en allmän avloppsanläggning.
Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för avloppsreningsverk finns
i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF). Dessa bestämmelser gäller
dock anläggningar som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar minst 200 personekvivalenter (pe) och omfattar därför i praktiken
inte dagvattenanläggningar.
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Bestämmelser om tillsyn
Bestämmelser om tillsyn över verksamhet och åtgärder som omfattas av MB
finns i 26 kap MB, samt i miljötillsynsförordningen 2011:13.
Av 26 kap 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB samt
vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § MB kan tillsynsmyndigheten meddela förelägganden och
förbud i enskilda fall. Grunden för föreläggandet eller förbudet kan vara att ett
visst beslut överträtts i något avseende, men det kan också grundas direkt på
MB:s bestämmelser, till exempel de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
Eftersom dessa i bestämmelser gäller mot alla, kan förelägganden då riktas
också mot privatpersoner, enligt vad som närmare sägs i 2 kap MB.
9.1.6 Plan- och bygglagen (PBL)
För den kommunala planeringen gäller i första hand plan- och bygglagen, planoch byggförordningen (2011:338) (PBF) samt föreskrifter och allmänna råd
från Boverket (se t.ex. BBR, Boverkets byggregler).
Översiktsplanering
Förutsättningarna för en hållbar bebyggelseutveckling och en förutseende
dagvattenhantering ska grundläggas redan i den kommuntäckande
översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Här framgår de stora dragen i fråga om
användningen av mark- och vattenområden i kommunen och här beskriver
kommunen, som en vision, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Även om en översiktsplan inte är rättsligt bindande ska den ge
vägledning för den efterkommande planläggningen. Det kan handla om att
sätta övergripande mål, att ange generella principer för dagvattenhanteringen,
att göra avvägningar gentemot bebyggelseintressen och att definiera eventuellt
behov av ett mer detaljerat underlag för olika delområden.
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Enligt 3 kap 1 § PBL är kommunen skyldig att ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. En översiktsplan är emellertid inte bindande, se 3
kap 3 § PBL. Syftet med översiktsplaneringen är att vägleda kommunen när det
gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.
PBL har som följd av Nationella strategin för klimatanpassning (Regeringens
proposition 2017/18:163) ändrats ifråga om vad som ska framgå av en
översiktsplan. I 3 kap 5 § PBL har det lagts till punkt som innebär att det av
översiktsplanen även ska framgå vad kommunen har för syn på risken för
skador på den byggda miljön, som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller
upphöra.
Underlag som enligt Boverket, ur ett dagvattenperspektiv, bör användas när
översiktsplanen formas är kartläggningar och utredningar om exempelvis
geologi och hydrologi, vilka områden som är översvämningsområden och vilka
områden som är låglänta eller saknar avrinningsmöjligheter och därför är svåra
att avvattna. Här kan nämnas sådana utredningar som ska göras inom ramen för
översvämningskarteringen, där såväl kartor för översvämningshotade områden
(Hotkartor) som kartor för översvämningsrisker inom dessa områden ska
beskrivas (Riskartor). Dessa karteringar styrs av genom lagen om skydd mot
olyckor. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska
peka ut områden med betydande översvämningsrisker, och MSB tillsammans
med länsstyrelserna som tar fram hotkartor och riskkartor som sedan alltså
bland annat ska tjäna som ett underlag för den kommunala planeringen.
Detaljplanering
Utgångspunkten i plan- och bygglagen, PBL, är att marken som ska tas i
anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för det ändamål som detaljplanen
anger. Är dagvattnet ett problem som behöver lösas för att marken ska anses
vara lämplig ska kommunen kunna visa att ett genomförande av detaljplanen
klarar av att lösa problemet. I vissa fall kan det räcka att kommunen i
planbeskrivningens genomförandedel visar hur lösningen ska genomföras. I
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andra fall kan kommunen också behöva införa särskilda planbestämmelser för
att dagvattenlösningen ska kunna genomföras och marken ska bli lämplig. Hur
dessa lösningar utformas kan bland annat vara beroende av de krav som anges i
lagen om allmänna vattentjänster, LAV, samt de möjligheter som finns i fjärde
kapitlet PBL att i detaljplanen genom planbestämmelser exempelvis reglera
markanvändningen, bebyggelsens omfattning och placering och markens
höjdläge och anordnande.
Varje gång det är aktuellt att detaljplanelägga ett område ska kommunen
klargöra om planområdet ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten eller om
den exploatering som föranleder planläggningen medför att kommunens
verksamhetsområde ska utvidgas eller att ett nytt verksamhetsområde ska
bildas.
Inom kommunen kan användningen av mark- och vattenområden samt
bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får
rättsverkan, men det är endast detaljplaner som skapar byggrätt. Den
bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida
bygglovsärenden, vilket syftar till att förenkla lovhanteringen.
Plankartan tillsammans med de planbestämmelser som planen förenats med
utgör de rättsligt bindande delarna i en detaljplan. Det är endast de
bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå planens syfte som ska ingå i
planen. Vissa regleringar som markanvändning och genomförandetid, måste
alltid finnas med. Annat, som bestämmelser om utformning och placering av
byggnader samt markens höjdläge, får finnas med vid behov. Alla
planbestämmelser måste dock ha stöd i 4 kap PBL och det gäller naturligtvis
även planbestämmelser som har bäring på dagvattenfrågor. Om en
planbestämmelse saknar lagstöd kan den inte åberopas mot enskilda. Vidare
kan felaktiga eller missvisande planbestämmelser innebära ett
skadeståndsansvar för kommunen om dessa medfört ökade kostnader för
exploatörer eller fastighetsägare.
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Enligt Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) saknas möjlighet att med stöd
PBL föreskriva att exploatören, eller någon annan, ska utföra en viss
anläggning. Det är inte heller möjligt att villkora bygglov med att en viss
anläggning kommer till stånd. Det är dock möjligt för kommunen att i en
detaljplan bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra
markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller
järnväg som är förenlig med detaljplanen, se 9 kap 12 § PBL.
Den enskilde fastighetsägaren (exploatören) är skyldig att vid bygg- eller
markåtgärder inom åfastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i
detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att
dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en
viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras.
Kommunen kan i detaljplan exempelvis reglera att en viss skyddsåtgärd för att
motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion ska vidtas. Som
enskild fastighetsägare kan man på så sätt under exploateringen tvingas att
vidta nödvändiga skyddsåtgärder på den egna tomten för att skydda egna
byggnadsverk och för att skydda omgivningen. Det kan praktiskt sett innebära
att detaljplanen föreskriver att man exempelvis ska anlägga en vall eller ett
avskärande dike för att avvattna marken i en viss riktning.
Ligger detaljplaneområdet utanför verksamhetsområde för dagvatten regleras
inte ansvarsförhållandena genom reglerna i LAV. Istället är det miljöbalkens
regler som anger vem som ansvarar för att ta hand om dagvattnet. Genom
miljöbalkens regler har den enskilde fastighetsägaren ansvar för den
verksamhet som denne bedriver inom fastigheten och den miljöpåverkan eller
de risker verksamheten medför. Enligt miljöbalken är dagvatten inom
detaljplanelagt område avloppsvatten. Lagen ställer därmed särskilda krav på
den som är verksamhetsutövare genom att sådana avloppsanordningar ska
anmälas till kommunen innan de inrättas.
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9.1.7 Markanvisningsavtal och exploateringsavtal
När kommunen äger den mark som ska exploateras kan det vara aktuellt med
ett markanvisningsavtal, vilket innebär att en intressent under den tid som
avtalet löper ensam har rätt att förhandla med kommunen om förvärv av ett
markområde.
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en exploatör som vill
bebygga ett visst markområde i kommunen, men i dessa fall är kommunen inte
ägare av fastigheten.
Tidigare fanns ingen särskild reglering avseende markanvisningsavtal men
sedan 2014 finns lag (2014:899) om riktlinjer vid kommunal markanvisning.
Exploateringsavtal regleras av bestämmelser i 6 kap 39-42 §§ PBL.
Avtalen måste även följa generella regler för avtal enligt exempelvis
avtalslagen (AvtL 1915:218), jordabalken (1970:994) (JB), kommunallagen
(2017:725) (KL), MB, LAV och PBL. Bestämmelser om innehållet i ett
exploateringsavtal är endast övergripande och avgränsas genom ovan nämnd
lagstiftning samt genom de riktlinjer som kommunen antagit för ingående av
exploateringsavtal. Bland annat kan det genom ett exploateringsavtal
bestämmas att fastighetsägaren/exploatören ska bekosta anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp.
Lagen om markanvisningar innebär att en kommun som har för avsikt att
genomföra markanvisning måste anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser
för markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Vid ingående
av markanvisningsavtal måste även kommunens myndighetsroll beaktas och
detta medför exempelvis att exploatören inte kan avkrävas ett större ansvar,
utöver köpeskillingen, för exempelvis bekostande av dagvattenanläggningar.
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Som tidigare konstaterats får kommuner inte i markanvisningsavtal och
exploateringsavtal ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper som går
utöver det som är reglerat i PBL, PBF och BBR (se 8 kap 4 a § PBL).
En viktig skillnad mellan markanvisningsavtal och exploateringsavtal är att i
egenskap av fastighetsägare, så har kommunen mycket större frihet att reglera
genom markanvisningsavtal än genom exploateringsavtal då ju kommunen inte
är markägare. Det är dock väsentligt att kommunen skiljer på sin
myndighetsutövande roll i PBL resp. MB samt sitt ansvar enligt LAV å ena
sida, och sina möjligheter att som markägare styra över hur den egna marken
ska användas å den andra sidan. En kommun kan därför i egenskap av
markägare genom exploateringsavtal exempelvis bestämma att man ska ha ett
lokalt omhändertagande av dagvatten på de egna fastigheterna, vilket alltså inte
är möjlig att styra genom LAV eller PBL.
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Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till
grund för dagvattenarbetet både inom och utom verksamhetsområdet för
dagvatten. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar
dagvattenhantering.
Dagvattenpolicyn består av följande fem punkter.
•

Minska mängden föroreningar till kommunens vatten
Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens
dagvattenhantering ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet och till att minst god status uppnås i de vatten som
inte uppnår det ännu.

•

Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas så att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid
kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.
Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade
klimatförhållanden med intensivare nederbörd och högre vattennivåer.
Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till
områden även vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade
klimatförhållanden ska beaktas vid utformningen av
dagvattenhantering.

Sid 3 av 4

79 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun - KS 22/0264-2 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2 - Förslag till dagvattenpolicy.pdf

Förslag till dagvattenpolicy

•

Bevara vattenbalansen
Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att
undvika sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning
samt för att minska risken för erosion och stora flöden. Kommunens
bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem
ska utformas med hänsyn till de naturliga avrinningsområdena för att
inte påverka den befintliga grundvattennivån eller vattentillförseln till
sjöar och vattendrag negativt.

•

Berika bebyggelsemiljön
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön
med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och
biologisk mångfald. Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och
utformas som positiva inslag i närmiljön med hänsyn till platsens lokala
förutsättningar. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet
ska eftersträvas, alltid värderas och vägas mot säkerheten.

•

Långsiktigt hållbart genomförande
Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt
hållbart sätt, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig
förutsättning är samsyn, samordning och en genomtänkt
ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolag.
Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i
samhällsbyggnadsprocessen och kommunen ska samarbeta såväl inom
organisationen som med externa parter för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i
samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig
bebyggelse.
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Maja Taaler Larsson

Vår beteckning

2021-06-29

08-41079233

Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och
dagvattenplan för Upplands-Bro kommun
1. Genomförande
Upplands-Bros kommuns förslag på dagvattenpolicy och dagvattenplan har
under 30 mars – 31 maj 2021 varit på remiss för inhämtande av synpunkter.
Dokumenten skickades till statliga och kommunala remissinstanser samt till
olika intresseföreningar, se Bilaga 1. Information om dagvattenpolicy och
dagvattenplan annonserades även i lokaltidningen ”Mitti Upplands-Bro” och
dokumenten fanns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbsida
(https://www.upplands-bro.se/dagvattenplan).
2. Yttranden
Sammanlagt har sju stycken yttranden inkommit enligt nedanstående
förteckning. Yttrande sammanfattas och de ändringar som gjorts i dokumenten
redovisas i slutet av detta dokument.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kultur- och Fritidsavdelningen
Sjöfartsverket
Trafikverket
Brandkåren Attunda
Käppalaförbundet
Region Stockholm

2.1 Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Sjöfartsverket meddelar att de inte har något att erinra mot förslaget på
dagvattenplan.
Trafikverket ser positivt på förslaget och lyfter att en viktig del en hållbar och
robust dagvatten-hantering är att ta tillvara de blå/gröna miljöer som kan berika
boende och verksamhetsmiljöer för att klara stora vattenmängder. Man
understryker också vikten att underhåll av dagvattenåtgärder i bebyggda
miljöer för att säkerställa funktionen över tid. Trafikverket har sin egen klimatoch sårbarhetsanalys identifierat flera områden i kommunen med
översvämningsrisk kopplat till statlig infrastruktur och bebyggelse. Därför ser
man fram emot en framtida dialog i dessa frågor och tar gärna del av den
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planerade skyfallsplanen samt på en övergripande nivå vilka områden som kan
bli aktuella för dagvattenåtgärder.
Brandkåren Attunda ser positivt på strävan efter att skapa en robust och
klimatanpassad dagvattenhanteringen som innebär att byggnader och kritiska
infrastrukturer inte ska påverkas negativt av höga vattennivåer. Brandkåren
Attunda ser också positivt på att framkomligheten för utryckningsfordon ska
beaktas och att översvämningsrisker ska utredas i den fysiska planeringen alla
skeden. Instämmer med att kommunen kommer behöva fortsätta arbetet med
dagvatten och ser gärna ett genomförande av de framtida åtgärderna som
föreslås i dagvattenplanen. Brandkåren är gärna med och stöttar i det framtida
arbetet i den mån de kan.
2.2 Yttranden med synpunkter på ändringar
Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun beslutade den 30 april
2021 att skicka Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande till Tekniska
nämnden. I yttrandet framförs synpunkter från bygglovsavdelningen och
miljöavdelningen, vilka även deltagit i framtagandet av dagvattenpolicy och plan. Båda avdelningarna ser positivt på att dokumenten har tagits fram och har
upplevt ett gott samarbete mellan de olika kontorsdelarna.
Bygglovsavdelningen anser att det tydligare bör framgå att marklov som krävs
för dagvattendammar inom detaljplan hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på:
-

de övergripande mål som har tagits fram i dagvattenpolicyn för att
uppnå en långsiktig hållbar dagvattenhantering i kommunen.
att kommunen fortsätter sitt planeringsarbete gällande långsiktig hållbar
dagvattenhantering i kommunen samt att det finns en åtgärdslista över
framtida behov och aktiviteter i planen.
att genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per
år och att dagvattenplanen ska revideras regelbundet.
innehållet, uppbyggnaden och avsnitten i planen. Bra med en tydlig
ansvarsfördelning och juridikavsnitt då lagstiftningen om
dagvattenområdet inte är så tydlig.

Miljö- och livsmedelsavdelning anser det viktigt att kommunikationen av
Dagvattenplan Upplands-Bro kommun sker både internt inom kommunen och
externt gentemot berörda målgrupper. Vidare anser avdelningen att ett bra
samarbete både intern och externt är viktigt och att dagvattengruppen som tas
upp i åtgärdslistan förhoppningsvis kan bildas snart.
Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar text under bilderna och vill att Bilaga
1 kompletteras med: ”Bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar
skickas på remiss till Miljö- och livsmedelsavdelningen.”
Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott, Upplands-Bro kommun
beslutade den 16 juni 2021 att skicka Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande till Tekniska nämnden. Yttrandet lyfter att det för kommunstyrelsens
verksamheter är mycket positivt att det tas fram en dagvattenplan och en
dagvattenpolicy och punkterna i policyn är viktiga att sträva efter.
KS samhällsbyggnadsutskottet efterfrågar att planen ska innehålla hänvisningar
till dokument för fördjupning samt att kapitlet om juridik och
ansvarsfördelning utvecklas.
KS samhällsbyggnadsutskottet anser att dagvattenplanen skulle behöva en
tydligare analys av nuläget på ett flertal områden:

79 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun - KS 22/0264-2 Antagande av dagvattenplan för Upplands-Bro kommun : Bilaga 3 - Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan för Upplands-Bro kommun.pdf

3(5)

-

flöden och reningsbehov (för att kunna bedöma vilka åtgärder som
krävs vid nyexploatering)
underlag för att föreslå förändringar i befintligt dagvattensystem (för att
lättare kunna ta hänsyn till hela systemet vid plan- och
exploateringsprojekt)

KS samhällsbyggnadsutskottet noterar att planen innehåller kommande
aktiviteter som delvis motsvarar detta och anser: ”…för att dagvattenplanens
fulla potential ska kunna utnyttjas är det viktigt att dessa aktiviteter på ett
naturligt sätt integreras i dagvattenplanen. Till exempel skulle nya versioner
kunna uppdateras med resultatet av kommande utredningar.”
Kultur- och fritidsavdelningen, Upplands-Bro kommun efterfrågar
korrigering av texten då de inte är ensamma om att inneha fastigheter. Detta
gäller även Fritidsavdelningen och Kulturmiljö.
Käppalaförbundet anser att definitionen av dagvatten även bör omfatta
framträngande grundvatten och hänvisar till LAV (2006:412).
Förbundet informerar om att exploateringsavtal och vad en byggherre eller en
fastighetsägare ska vidta eller finansiera för åtgärder för anläggande av VAanläggningar och andra åtgärder regleras i Plan- och bygglagen 6 kap §40.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Förstärkning av befintlig dagvattenanläggning ingår som en sådan åtgärd och
kommunen bör ta detta i beaktande vid tecknande av nya exploateringsavtal.
Vid framtagande av riktlinjer för länshållningsvatten ska Upplands-Bro
kommun kontakta förbundet.
Region Stockholm anser att dagvattenpolicyn och dagvattenplanen ger
kommunen goda förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt med en
hållbar dagvattenhantering. Man anser dock att förslaget till dagvattenplan
skulle stärkas ytterligare om principerna för dagvattenhantering kompletteras
med en tydlig kartredovisning av låglänta områden och områden där dagvatten
riskerar att stängas in och där särskilda åtgärder krävs för att bebyggelse och
infrastruktur m.m. ska vara lämplig-, samt vart det finns lämpliga
översvämningsytor.
3. Hantering av inkomna synpunkter
3.1 Ändringar som genomförts
Till stor del har inkomna yttranden varit av upplysningskaraktär. Utifrån de
förslag på ändringar som har framförts avseende dagvattenplanen har följande
ändringar genomförts efter samrådet:
-

Några mindre förtydliganden och omformuleringar utifrån
projektgruppens interna kommentarer.
Komplettering med bildtexter.
Definitionen av dagvatten har förtydligats med att även omfatta
framträngande grundvatten. (s. 8)
Förtydligande att dagvattendammar som klassas som anläggning är
marklovspliktiga inom detaljplanerat område och att dessa hanteras av
Bygg- och miljönämnden. (s. 32)
Text om Kultur- och Fritidsavdelningen har korrigerats så att det
framgår att fastighetsansvar ligger på fler avdelningar. (s.38)
Bilaga 1 har kompletterats med att Bygglovsavdelningen har ansvar för
att remittera bygglovsärenden gällande dagvattenanläggningar till
Miljö- och livsmedelsavdelningen. (s.71)
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-

Dagvattenplanen kompletteras med en fördjupande juridikbilaga.
(Bilaga 2)

Inga ändringar har gjorts i dagvattenpolicyn.
3.2 Motivering till ändringar som inte genomförts
Några av de synpunkter som framförts av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott har inte medfört någon ändring i dagvattenplanen.
Nedan följer motiveringar till detta.
Hänvisningar till andra dokument för fördjupning har inte införts då sådana
snabbt blir inaktuella.
Både KS samhällsbyggnadsutskottet och Region Stockholm framhåller att
dagvattenplanen bör kompletteras med mer information om nuläget för att ge
bättre förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. Man efterfrågar
övergripande information om det befintliga dagvattensystemet, kartor över
områden med översvämningsrisk samt reningsbehov.
I arbetet med dagvattenplanen har projektgruppen också identifierat att detta är
viktig och nödvändig kunskap för kommunen i arbetet med dagvatten. Det
kräver dock separata utredningar. Behovet att genomföra sådana utredningar är
identifierade i dagvattenplanen. Information om nuläget för flöden, det
befintliga dagvattensystemet och områden med risker för översvämningar tas
till exempel fram i en skyfallsplan samt genom att koppla den befintliga
dagvattenmodellen till skyfallsmodell och utreda resultatet. I lokala
åtgärdsprogram enligt vattendirektivet för recipienterna utreds vilket
reningsbehov som finns, både i dagvatten från tätorter och avrinnande vatten
från jordbruksområden m.m. Detsamma gäller för den åtgärdsplan för rening
av dagvatten från befintliga områden som håller på att tas fram.
Precis som yttrandena framhåller finns inte dessa utredningar på plats ännu.
Det kan konstateras att dessa utredningar är särskilt efterfrågade och att
genomförandet av dessa bör prioriteras i kommunens kommande arbete med
dagvatten. Vid kommande revideringar bör dagvattenplanen också
kompletteras med den nya kunskap som tagits fram i sådana genomförda
utredningar.
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Bilaga 1. Sändlista
Brandkåren Attunda
Damernas Företagsbyrå – kvinnliga företagare i Upplands-Bro
Ekerö kommun, Planenheten
Fastighetsägarna Stockholm AB
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Försvarsmakten, Högkvarteret
Hyresgästföreningen region Stockholm
Håbo kommun
Järfälla kommun, Kommunstyrelsen
Kungsängens Villaägareförening
Käppalaförbundet
Leader Mälardalen
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Norrvatten
Polismyndigheten i Sthlms län
Posten meddelande AB
Ragn-Sells AB
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Region Stockholm TRF
Sjöfartsverket
Stadsbyggnadskontoret Sigtuna kommun
Trafikverket Region Stockholm
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun: Bygg- och miljönämnden, Bygglovschef, Chef GPT,
Kommundirektör, Kommunikationsstaben, Kommunstyrelsens ordförande, 1:e
och 2:e vice KSO, Kontaktcenter, Kultur- och fritidsnämnden, Mark- och
exploateringschef, Miljöchef, Näringslivsrådet, Näringslivsstaben, Planchef,
Projektgrupp FÖP, Samhällsbyggnadschef, Tekniska nämnden, tf
Samhällsbyggnadschef
Upplands-Bro Villaägarförening
Upplands-Brohus
WRS AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 22/0333

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands -bro.se

Kungsdagen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
arrangera Kungsdagen på Kungsängens torg den 27 augusti 2022.
2. Medel för arrangemanget omfördelas från Kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter till Kultur- och fritidsnämnden efter redovisning av
kostnader upp till 300 000 kronor.

Sammanfattning
Under våren brukar evenemanget Kungsfesten arrangeras i Kungsängen. 2022
ställdes dock arrangemanget in eftersom prognosen för smittspridning av
covid-19 var osäker när planeringen skulle starta.
Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att det anordnas en
festdag med namn ”Kungsdagen” i Kungsängen efter sommaren och att detta
sker den 27 augusti 2022. Kungsdagen föreslås ske på Kungsängens torg med
omgivning och innehålla aktiviteter som lockar till gemenskap och samvaro för
såväl unga som gamla från hela Upplands-Bro.
Kommunledningskontoret förslår att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att planera Kungsfesten. Vidare föreslås att medel för arrangemanget
omfördelas från Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kultur- och
fritidsnämnden efter redovisning av kostnader upp till 300 000 kronor.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Barn och ungas mår väl av att vistas i sammanhang där de kan inspireras, finna
glädje och gemenskap. En fest för och med kommunens invånare kan bidra
med aktiviteter och möjlighet till samvaro för både barn, unga och deras
familjer.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 22/0333

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Matilda Forsström

2022-05-05

KS 21/0557

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Matilda.Forsstrom@upplands -bro.se

Överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.

Sammanfattning
Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet
den 28 april 2022 respektive den 2 maj 2022 att anta Socialkontorets yttrande
om en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande
hälsa, vård och omsorg.
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels
gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan
på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1
juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför
i likhet med Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden att
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2022



Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2
maj 2022



Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 28 april 2022



Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg - Äldre- och omsorgsnämnden
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0557
Kommunledningskontoret


Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg – Socialnämnden



Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg



Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg



Riktlinje för länsövergripande samverkan



Presentation HÖK



Minnesanteckningar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021

Ärendet
Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet
den 28 april 2022 respektive den 2 maj 2022 att anta Socialkontorets yttrande
om en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande
hälsa, vård och omsorg.
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig erfarenhet av
samverkan. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver dock stödjas genom en
samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen tydligare organiserar
sitt gemensamma arbete. Storsthlms styrelse beslutade därför på sitt
sammanträde den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att
anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverka kring hälsa, vård
och omsorg (HÖK). Syftet med huvudöverenskommelsens är att skapa bättre
förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra
till det övergripande målet för samverkan mellan regionen och kommuner na.
Det vill säga, att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård
och omsorg som ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet.
Genom denna överenskommelse fastställs den övergripande organisationen för
samverkan.
Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer även principer för;
- parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god,
delaktig och effektiv vård och omsorg
- struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionerna
- hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt
- hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas
upp
Kommunstyrelsen ska meddela Storsthlm sitt ställningstaga nde senast 30 juni
2022 med e-post till registrator@storsthlm.se.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0557
Kommunledningskontoret
Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämndens bedömning
Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet
den 28 april 2022 respektive den 2 maj 2022 att anta Socialkontorets yttrande
om en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande
hälsa, vård och omsorg. Nämnderna ställer sig positiva till förslaget om en
huvudöverenskommelse som främjar samverkan mellan huvudmännen och
bidrar till gemensamma principer och en tydlig utgångspunkt för hur
samverkan ska bedrivas och följas upp på olika nivåer.
Socialkontoret understryker vikten av att den kommunala samordnande
funktionen/funktionerna representeras av personer med god kunskap inom
hälso- och sjukvårdsfrågor samt inom socialtjänstens områden.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför
i likhet med Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden att
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Barnperspektiv
Överenskommelsen stärker barnrättsperspektivet då regionen och kommunens
vuxna ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg vilket har en
positiv inverkan på barnen.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2
maj 2022
2. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 28 april 2022
3. Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg - Äldre- och omsorgsnämnden
4. Yttrande - Rekommendation om överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg – Socialnämnden
5. Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg
6. Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg
7. Riktlinje för länsövergripande samverkan
8. Presentation HÖK
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0557
Kommunledningskontoret
9. Minnesanteckningar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021
Beslut sänds till


Socialnämnden




Äldre- och omsorgsnämnden
Storsthlm (registrator@storsthlm.se)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2022-05-02

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och
omsorg
Dnr ÄON 21/0137

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg.
2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels
gemensam målsättning och gemensamma utgångspunkter samt dels principer
om samverkan på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar
gälla tidigast 1 juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta
överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022



Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK



Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg



Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorgRiktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK)



Presentation HÖK



Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-05-02

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg.

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 24

2022-04-28

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och
omsorg
Dnr SN 21/0287

Beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg.
2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels
gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan
på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1
juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022



Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK



Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg



Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorgRiktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK)



Presentation HÖK
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-28

Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg.
2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Marita Lindell-Jansson
Socialkontoret

Vår beteckning

Er beteckning

ÄON 21/0137
Äldre- och omsorgsnämnden

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård
och omsorg
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post till
registrator@storsthlm.se

Sammanfattning
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels
gemensam målsättning och gemensamma utgångspunkter samt dels principer
om samverkan på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar
gälla tidigast 1 juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta
överenskommelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022



Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK



Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg



Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorgRiktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK)



Presentation HÖK
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Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0137

Ärendet
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig erfarenhet av
samverkan. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver dock stödjas genom en
samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen tydligare organiserar
sitt gemensamma arbete. Storsthlms styrelse beslutade därför på sitt
sammanträde den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att
anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverka kring hälsa, vård
och omsorg (HÖK). Syftet med huvudöverenskommelsens är att skapa bättre
förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra
till det övergripande målet för samverkan mellan regionen och kommunerna.
Det vill säga, att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård
och omsorg som ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet.
Genom denna överenskommelse fastställs den övergripande organisationen för
samverkan.
Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer även principer för;
-

parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god,
delaktig och effektiv vård och omsorg

-

struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och
regionerna

-

hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt

-

hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och
följas upp

Riktlinje för länsövergripande samverkan
Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Denna beskriver bland annat
organisation, processer och arbetssätt kring samverkan. Parterna förbinder sig
genom HÖK att samverkan i enlighet med riktlinjen. Riktlinjen uppges kunna
revideras över tid.
I riktlinjen förtydligas att med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de
insatser som ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret:
-

Med hälso- och sjukvård avses de insatser som ges av antingen
kommunen eller regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen eller
tandvårdslagen

-

Med socialtjänst respektive omsorg avses insatser som ges av
kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade eller annan relevant lagstiftning
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Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0137

Organisation för samverkan
Kommunerna har genom Storsthlms styrelse och hälso- och sjukvårdsnämnden
i regionen en politisk styrgrupp, Vård i samverkan (VIS). Den politiska
styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande ärenden
och beslut i respektive organisation gällande frågor som rör hälsa, vård och
omsorg. Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp,
Sammanhållen vård- och omsorg. Denna styrgrupp stöds av olika
samrådsgrupper och arbetsgrupper för olika sakområden.
Lokal samverkan med samordnande funktion och samordnande
vårdcentral
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till huvudöverenskommelse,
respektive part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan.
Kommunens samordnande funktion ska ansvara för samverkan kring hälsooch sjukvård och omsorg och enligt förslaget vara en länk för samverkans
aktörer in till kommunens berörda verksamheter inklusive utförarverksamhet i
privat regi. Denne ska delta i lokal samverkan.
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:
-

vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring
vård- och omsorg

-

delta i lokala samverkansmöten med samordnad vårdcentral och
eventuella andra aktörer

-

kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter inklusive
utförarverksamheter i privat regi

Den kommunala samordnande funktionen bör därutöver ha:
-

god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag

-

kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och
omsorg

Beroende på kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler
än en person till funktionen som samordnande funktion för att utöver hälsooch sjukvården täcka in socialtjänstens alla verksamhetsområden.
Regionens vårdcentraler har redan idag ett uppdrag gällande lokal samverkan.
Det innebär att vårdcentralerna i en kommun eller stadsdel tillsammans ska
utse en samordnande vårdcentral. Uppdraget för denna är bland annat att
sammankalla till lokala samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) har uppdragits att stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna.
Socialkontorets bedömning
Socialkontoret ställer sig positiv till förslaget om en huvudöverenskommelse
mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg.
Huvudöverenskommelsen främjar samverkan mellan huvudmännen och bidrar
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Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0137

till gemensamma principer och en tydlig utgångspunkt för hur samverkan ska
bedrivas och följas upp på olika nivåer.
Socialkontoret vill understryka vikten av att den kommunala samordnande
funktionen/funktionerna representeras av personer med god kunskap inom
hälso- och sjukvårdsfrågor samt inom socialtjänstens områden.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv.

Helena Åman
Socialchef

Anna Hollstrand
Avdelningschef Äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg
2. Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg
3. Riktlinje för länsövergripande samverkan
4. Presentation HÖK
5. Minnesanteckningar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Marita Lindell-Jansson

2022-03-25

SN 21/0287

Socialkontoret

Socialnämnden

Er beteckning

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se

Yttrande - Rekommendation om
överenskommelse länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg
Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård
och omsorg
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post till
registrator@storsthlm.se

Sammanfattning
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels
gemensam målsättning och utgångspunkter samt dels principer om samverkan
på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar gälla tidigast 1
juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022



Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK



Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård oh omsorg



Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorgRiktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK)



Presentation HÖK



Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021

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

SN 21/0287

Ärendet
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig erfarenhet av
samverkan. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver dock stödjas genom en
samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen tydligare organiserar
sitt gemensamma arbete. Storsthlms styrelse beslutade därför på sitt
sammanträde den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att
anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverka kring hälsa, vård
och omsorg (HÖK). Syftet med huvudöverenskommelsens är att skapa bättre
förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra
till det övergripande målet för samverkan mellan regionen och kommunerna.
Det vill säga, att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård
och omsorg som ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet.
Genom denna överenskommelse fastställs den övergripande organisationen för
samverkan.
Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer även principer för;
-

parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god,
delaktig och effektiv vård och omsorg

-

struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och
regionerna

-

hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt

-

hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och
följas upp

Riktlinje för länsövergripande samverkan
Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Denna beskriver bland annat
organisation, processer och arbetssätt kring samverkan. Parterna förbinder sig
genom HÖK att samverka i enlighet med riktlinjen. Riktlinjen uppges kunna
revideras över tid.
I riktlinjen förtydligas att med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de
insatser som ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret:
-

Med hälso- och sjukvård avses de insatser som ges av antingen
kommunen eller regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen eller
tandvårdslagen

-

Med socialtjänst respektive omsorg avses insatser som ges av
kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade eller annan relevant lagstiftning.
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Vår beteckning
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Organisation för samverkan
Kommunerna har genom Storsthlms styrelse och hälso- och sjukvårdsnämnden
i regionen en politisk styrgrupp, Vård i samverkan (VIS). Den politiska
styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande ärenden
och beslut i respektive organisation gällande frågor som rör hälsa, vård och
omsorg. Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp,
Sammanhållen vård- och omsorg. Denna styrgrupp stöds av olika
samrådsgrupper och arbetsgrupper för olika sakområden.
Lokal samverkan med samordnande funktion och samordnande
vårdcentral
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till huvudöverenskommelse,
respektive part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan.
Kommunens samordnande funktion ska ansvara för samverkan kring hälsooch sjukvård och omsorg och enligt förslaget vara en länk för samverkans
aktörer in till kommunens berörda verksamheter inklusive utförarverksamhet i
privat regi. Denne ska delta i lokal samverkan.
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:
-

vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring
vård- och omsorg

-

delta i lokala samverkansmöten med samordnad vårdcentral och
eventuella andra aktörer

-

kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter inklusive
utförarverksamheter i privat regi

Den kommunala samordnande funktionen bör därutöver ha:
-

god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag

-

kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och
omsorg

Beroende på kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler
än en person till funktionen som samordnande funktion för att utöver hälsooch sjukvården täcka in socialtjänstens alla verksamhetsområden.
Regionens vårdcentraler har redan idag ett uppdrag gällande lokal samverkan.
Det innebär att vårdcentralerna i en kommun eller stadsdel tillsammans ska
utse en samordnande vårdcentral. Uppdraget för denna är bland annat att
sammankalla till lokala samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) har uppdragits att stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna.
Socialkontorets bedömning
Socialkontoret ställer sig positiv till förslaget om en huvudöverenskommelse
mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg.
Huvudöverenskommelsen främjar samverkan mellan huvudmännen och bidrar
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Datum

Vår beteckning

SN 21/0287

till gemensamma principer och en tydlig utgångspunkt för hur samverkan ska
bedrivas och följas upp på olika nivåer.
Socialkontoret vill understryka vikten av att den kommunala samordnande
funktionen/funktionerna representeras av personer med god kunskap inom
hälso- och sjukvårdsfrågor samt inom socialtjänstens områden.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv.

Socialkontoret
Helena Åman
Socialchef

Agneta von Schoting
Avdelningschef Social och
Arbetsmarknadsavdelningen

Bilagor
1. Rekommendation överenskommelse samverkan vård och omsorg
2. Huvudöverenskommelse om samverkan vård och omsorg
3. Riktlinje för länsövergripande samverkan
4. Presentation HÖK
5. Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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REKOMMENDATION UT
2021-10-14
S/21/0168
Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
Socialförvaltning

Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg, HÖK
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att rekommendera
kommunerna i länet att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).

Bakgrund

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Men
det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur
kommunerna och regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och region finns flera
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i
olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en huvudöverenskommelse
med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika
nivåer.

Beskrivning av huvudöverenskommelsen

Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län
(förkortad HÖK). Styrgrupp för arbetet har varit Tjänstemannastyrgruppen
Sammanhållen vård och omsorg. Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.
Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och
samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för
fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan.
Arbetet grundar sig på en gemensam förstudie som genomfördes år 2018 (länk till
förstudien samt bilagor). Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer,
kommunikatörer och e-strateger från kommun och region.
Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även
inhämtats från tjänstepersoner inom i Region Stockholm.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se
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Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:
•

parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig
och effektiv vård och omsorg,

•

struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen,

•

hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.

•

hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp.

Riktlinje

Eftersom överenskommelsen är långsiktig kommer de delar i samverkan som kan
komma att behöva förändras över tid, bland annat organisation för samverkan och
process för uppföljning av samverkan, regleras i en särskild riktlinje till
överenskommelsen. Arbetet med riktlinjen pågår och kommunerna i länet kommer att
involveras i framtagandet. Riktlinjen kommer sedan att fastställas av
tjänstemannastyrguppen Sammanhållen vård och omsorg i februari år 2022.

Samordnande funktion i den lokala samverkan
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse, respektive
part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan i kommunen (och
stadsdelarna i Stockholm stad).

Kommunens samordnande funktion

Kommunens samordnande funktion ska, enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse
vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter, inklusive
utförarverksamhet i privat regi.
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:
•
•
•

vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring vårdoch omsorg,
delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella
andra aktörer,
kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive
utförarverksamheter i privat regi.

Den samordnande funktionen bör ha:
•
•

god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag,
kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och
omsorg.

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen
utser fler än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla
socialtjänstens verksamhetsområden.
Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att utvecklas över tid, och
kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala samverkan.
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Samordnande vårdcentral
Det finns redan idag ett uppdrag för vårdcentralerna i den lokala samverkan.
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, ska tillsammans utse en
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen regionens regi eller i
privat regi. Uppdraget är bland annat att organisera och sammankalla till lokala
samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har också uppdragits att
stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna.
Uppdraget är formulerar enligt nedan i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet
från och med 1 februari 2021.
”Husläkarmottagningarna i varje kommun/stadsdel ska gemensamt utse en
husläkarmottagning som, på strukturell nivå, ska ansvara för samordningen av
samverkan mellan vård- och omsorgsgivare som invånarna i kommunen/stadsdelen
vänder sig till. Den husläkarmottagning som har blivit utsedd ska rapportera detta till
HSF senast den 30 april. I de fall vårdgivarna i en kommun/stadsdel inte utser en
mottagning kommer HSF att utse vilken mottagning som ska vara ansvarig.
Att samordna samverkan på strukturell nivå innebär att organisera och sammankalla
till nätverksmöten med vård- och omsorgsgivarna i området samt arbeta för ett högt
deltagande i den samverkan där vården bör vara representerad.
Samordningen ska gälla patientgrupper och processer som rör flera vård- och
omsorgsgivare och där samverkan förbättrar för patienterna. I samordningsansvaret
ingår även att säkerställa att ansvarsområdena inom Närområdesplanen är fördelade
och planen är aktuell. Samordnande husläkarmottagning har också särskilt ansvar för
samordning vid behov av krisstöd till befolkningen vid allvarlig händelse.
Husläkarmottagningar ska delta i den strukturella samverkan med vård- och
omsorgsgivare i området. Varje husläkarmottagning ansvarar för samverkan kring den
enskilde patienten.”
Länk till förfrågningsunderlaget.

Organisering av den lokala samverkan
Parterna måste själva forma hur den lokala samverkan ska bedrivas på bästa sätt, samt
utifrån hur samverkan redan bedrivs. Det gäller även vilka aktörer och funktioner som
ingår i samverkan. Den lokala samverkan motsätter inte att det finns ytterligare forum
och grupperingar för lokal samverkan, och det är viktigt att bibehålla redan fungerande
samverkan.
Om parterna inte kommer överens om annat så är det den samordnande vårdcentralen
som har i sitt uppdrag att ansvara för att sammankalla till samverkan.

Frågor och svarsmöte

Storsthlm bjuder tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in kommunerna
för ett digitalt möte för frågor och svar om förslaget till huvudöverenskommelse samt
förslaget till riktlinjen.
Datum: 2021-11-09
Tid: 15:00 – 16:00
Anmälan till mötet sker till hakan.wramner@storsthlm.se
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Ärendegång för rekommendationen
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tidigast 1 juli år 2022, eller efter att samtliga
parter har beslutat att anta överenskommelsen.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast 30 juni år 2022 med epost till registrator@storsthlm.se

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare Håkan Wramner,
hakan.wramner@storsthlm.

Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Förbundsordförande Storsthlm

Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm
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Förord
Stockholms läns befolkning har vuxit under lång tid. Med fler invånare och en förändrad demografi
har behov av vård och omsorg ökat, särskilt för äldre med komplexa vårdbehov. Som invånare
förväntar vi oss en tillgänglig och nära vård med god kvalitet som fungerar sömlöst mellan olika
aktörer. Kommunerna och regionen har efter många års gemensamt arbete en bra grund för
samarbete. Med denna övergripande överenskommelse om samverkan för hälsa, vård och omsorg
förstärker vi det goda samarbetet ytterligare.
Huvudöverenskommelsen är en viktig signal till såväl beslutsfattare som vårdens och omsorgens
medarbetare att tillsammans kan vi mer, och vi kan bättre. Därför organiserar vi vårt gemensamma
arbete ännu tydligare. Vårt gemensamma mål är att alltid sträva efter en jämlik vård där resurser
används på bästa sätt så för att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och
omsorg, samt att befolkningens hälsa ska öka.
Vårdens och omsorgens medarbetare kommer från olika verksamheter, har olika uppdrag och ibland
olika yrkestraditioner, men möter samma patienter och brukare med samma önskan om stöd, vård och
omsorg utan försvårande gränser. Denna huvudöverenskommelse ska vara en bas för en fortlöpande
dialog om hur vi bäst bidrar till varandras utveckling och hur vi skapar nytta och mervärde för alla
invånare i Stockholms län.
Désirée Pethrus
Ordförande för Region Stockholm i VIS

Martina Mossberg
Ordförande för kommunerna i Stockholms län i VIS

Stockholm 2021-09-06

Region Stockholm

Storsthlm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 38145, 100 64 Stockholm

Box 6909, 102 39 Stockholm

Telefon 08-615 94 00

Telefon 08-123 132 00

Storsthlm.se

Vardgivarguiden.se
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1 Överenskommelsens bakgrund, parter och syfte
1.1

Inledning

Kommunernas och regionernas ansvar och uppgifter är till stor del lagstyrda. För huvudmännen finns
också en lagstadgad skyldighet att samarbeta när den enskilde är i behov av insatser från både
kommun och region.
För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal
länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan
kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för
att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda
sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.
Denna överenskommelse ska ge parterna en tydlig utgångspunkt och gemensamma principer för hur
samverkan ska bedrivas och följas upp på olika nivåer mellan tjänstemän och politiker.
Överenskommelsen bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som hittills
fungerat väl. Den skapar samtidigt förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan
mellan parterna. Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje som kan ändras i takt med att
arbetssätten utvecklas.
Hälso- och sjukvård och omsorg behöver utgå ifrån och bedrivas tillsammans med den enskilde.
Vården och omsorgen ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. Det förebyggande arbetet är viktigt
både för att förbättra hälsan i befolkningen och för att det är kostnadseffektivt. Tillgången på
arbetskraft och rätt kompetens inom vård och omsorg är en utmaning som behöver mötas på flera sätt.
Vårt gemensamma utvecklingsarbete ska ske med stöd av digitalisering för att bidra till effektiva
lösningar, nya arbetssätt och nya sätt att kommunicera, som i sin tur frigör resurser.

1.2

Syfte med överenskommelsen

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas
verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen
reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en
övergripande nivå.

1.3

Avsiktsförklaring

Överenskommelsens parter samverkar för att utveckla och prioritera det som är bäst för
brukaren/patienten och för invånarna i hela Stockholms län.

1.4

Benämning av parter

Överenskommelsens parter är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, inklusive
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Se vilka kommuner som ingår under ”Parter”.
Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region Stockholm kallas
”regionen”. Kommunerna och regionen gemensamt kallas ”parterna”. Kommunerna samarbetar i
strategiska frågor genom organisationen Storsthlm, ett förbund som ägs och styrs av länets 26
kommuner och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst.
Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och överlåter uppgifter de har
ansvar för, ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive part ska ansvara för att
överenskommelsen är bindande för och gälla eventuella underleverantörer.
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2 Övergripande mål och målgrupper för samverkan
2.1

Övergripande mål

Det övergripande målet med samverkan mellan regionen och kommunerna är att den enskilde ska få
en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras.
Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län.

2.2

Målgrupper

Målgrupperna är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna
insatser från båda huvudmännen.

2.3

Det lagreglerade ansvaret

Huvudmännens respektive ansvar är reglerat i olika lagar och föreskrifter. Därutöver är det även
reglerat i lag att huvudmännen ska samverka med varandra. Det är till exempel följande lagar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdslagen
Tandvårdslagen
Socialtjänstlagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård
Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Överenskommelsen utgår ifrån att parterna tar sitt ansvar enligt nuvarande och kommande lagkrav.

3 Riktlinje för länsövergripande samverkan
Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och
omsorg. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring samverkan.
Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslutar om revideringar av riktlinjen och
gällande riktlinje publiceras i den digitala portalen som förvaltas av Storsthlm. Parterna ska följa
riktlinjen.

4 Organisation för samverkan
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet. Det är enbart den
övergripande organisationen för samverkan som fastställs genom denna överenskommelse.
Organisationen för länsövergripande samverkan beskrivs i riktlinjen till huvudöverenskommelsen.
Huvudöverenskommelsen avser ordinarie samverkan, vid kris gäller andra samverkansformer.
Övergripande samverkan vid kris finns beskriven i regionens plan för krisberedskap. Relevanta
länsaktörer har tillsammans utvecklat modellen En trygg, säker och störningsfri region.
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4.1

Politisk styrgrupp, Vård i Samverkan (VIS)

Kommunerna, har genom Storsthlms styrelse, och hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen en politisk
styrgrupp Vård i samverkan, VIS. Styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande
samverkan och bereder ärenden inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och
omsorg.

4.2

Tjänstemannastyrgrupp, Sammanhållen vård och omsorg

Kopplat till VIS finns en tjänstemannastyrgrupp för sammanhållen vård och omsorg i länet.
Tjänstemannastyrgruppen består av representanter från regionen, kommunerna samt Storsthlm.
Kommunernas representanter utses av Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst.
Tjänstemannastyrgruppen bereder ärenden till VIS. Tjänstemannastyrgruppen beslutar om riktlinjer
för operativ samverkan i länet, samverkansformer och processer för framtagande och förvaltning av
överenskommelser samt uppföljning av samverkansöverenskommelserna. Dessa beslut ska vara
förankrade hos respektive part.
Tjänstemannastyrgruppen beslutar om revideringar av riktlinjen för länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg som bland annat beskriver organisation, processer och arbetssätt.

4.3

Samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och sakområden

Till stöd för tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ska det finnas samrådsgrupper
för prioriterade målgrupper och sakområden. Varje samrådsgrupp ska ha ett tydligt uppdrag som
beslutas av tjänstemannastyrgruppen. Tjänstemannastyrgruppen utser representanter i
samrådsgrupper och arbetsgrupper från regionen, kommunerna och vid behov från
utförarverksamheter och andra aktörer, exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
Samrådsgrupperna ska ha den kompetens som krävs för uppdraget.
Samrådsgrupperna ansvarar för att, inom sina sakområden, utarbeta och förvalta
samverkansöverenskommelser, följa upp dem och rapportera till tjänstemannastyrgruppen.
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Samrådsgrupperna har även uppdrag som rör kunskapsstyrning, framtagande och revidering av
kunskaps- och beslutsstöd som rör samverkan.
Information om samrådsgrupperna och deras uppdrag finns i den digitala portalen som förvaltas av
Storsthlm (paragraf 4.7).

4.4

Delregional samverkan

Förtroendevalda inom regionen respektive kommunerna och stadsdelar i Stockholms stad träffas
delregionalt för informationsutbyte och dialog kring frågor som berör båda huvudmännen i regionens
regi. På tjänstemannanivå finns en motsvarande struktur för samverkan som organisationen för den
politiska samverkan.

4.5

Lokal samverkan

På lokal nivå sker samverkan mellan utförare i vården och verksamheter som kommunerna är
huvudman för. Den lokala samverkan kring hälsa, vård och omsorg ska ske i enlighet med det
övergripande målet för huvudöverenskommelsen och utifrån parternas lagstadgade ansvarsområden
och uppdrag.
Regionen ansvarar för att det finns en utsedd vårdcentral med samordnande ansvar för samverkan i
varje kommun och stadsdel i Stockholms stad. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som är en
nämnd under regionfullmäktige, har i uppdrag att stödja och vägleda de samordnande
vårdcentralerna.
Respektive kommun ansvarar för att utse en samordnande funktion för samverkan kring hälsooch sjukvård och omsorg. Kommunens samordnande funktion ska vara en länk för samverkansaktörer
in till kommunens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi samt delta i lokal
samverkan. Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd.
Respektive uppdrag inom ramen för lokal samverkan beskrivs i riktlinjen.

4.6

Sekretariat och arbetsgrupper

Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ett
sammanhållande sekretariat bestående av ordinarie resurser från regionen och kommunerna
genom Storsthlm.
Vid behov skapas arbetsgrupper, exempelvis vid framtagande av överenskommelser och uppföljning av
dessa. Arbetsgrupperna beslutas av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.

4.7

Digital portal

Storsthlms webbplats www.storsthlm.se fungerar som digital portal för samverkan mellan
kommunerna och regionen.
Där beskrivs samverkansorganisationen, uppdrag och kontaktuppgifter för samverkansgrupper för de
olika sakområdena.
I portalen publiceras även gällande riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa vård och
omsorg, överenskommelser för olika sakområden och gemensamma rutiner.
Storsthlm och Region Stockholm har ett gemensamt ansvar för att utveckla portalen. Storsthlm
ansvarar för att uppgifterna i den digitala portalen är aktuella. Regionen länkar till portalen från
aktuella sidor på sll.se, exempelvis www.vardgivarguiden.se.

5 Länsgemensamma samverkansöverenskommelser och dokument
inom sakområden
Samverkansöverenskommelser och därtill kopplade riktlinjer, rutiner och anvisningar är viktiga för att
medarbetare i vården och de kommunala verksamheterna ska ha goda förutsättningar för att
samarbeta kring den enskilde.
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Hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 3 §) och socialtjänstlagen (5 kap. 1 a §, 8a § och 9a §) reglerar att
region och kommun ska ingå överenskommelser om samarbete kring vissa målgrupper.
Därtill har regionen och kommunerna slutit överenskommelser på ytterligare områden.
VIS beslutar om gemensamma överenskommelser och rekommenderar sedan huvudmännen att anta
dessa överenskommelser så att de blir gällande.

Inom regionen respektive Storsthlm finns dokumenterat hur den gemensamma och den egna
processen ser ut för framtagande/revidering och beslut av länsövergripande
samverkansöverenskommelser.
Utarbetandet av samverkansdokument ska följa beslutade mallar och vara en gemensam process
mellan parterna.
Länsgemensamma riktlinjer ska följas av parterna. Dessa beslutas av tjänstemannastyrgruppen
Sammanhållen vård och omsorg.
Lokala rutiner ska utgå ifrån de länsövergripande överenskommelserna och tas fram mellan de lokala
parterna.
Samtliga länsgemensamma samverkansdokument ska vara publicerade i den digitala portalen
www.storsthlm.se

6 Uppföljning av länsövergripande samverkan
Dialog ska årligen ske mellan parterna angående hur väl huvudöverenskommelsen bidrar till de
övergripande målen för samverkan. Dialogen ska bidra till gemensam analys och utveckling av
samverkan mellan parterna.
Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom sakområden regelbundet följs
upp. Uppföljning ska ske gemensamt, samordnat och sammanställas och rapporteras till VIS.
Inför varje kalenderår fattar tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslut om
prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser.
Uppföljning av samverkan beskrivs i riktlinjen för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och
omsorg.

7 Allmänt om överenskommelsen
7.1

Eskaleringstrappa vid oenigheter

Vid eventuell oenighet ska alltid överenskommelsens syfte och gemensamma målsättning vara
vägledande. Vid oenighet om tolkning av överenskommelsen eller parts eventuella avsteg från
åtaganden i överenskommelsen ska eskaleringstrappan nedan följas. (Avsteg eller oenighet avseende
enskilda överenskommelser ska lösas enligt liknande eskaleringstrappa i respektive
överenskommelse.)
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1.

Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska i första hand lösas av parterna på lokal
nivå i kommunen och regionen, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär att det
kan antas påverka andra parter.
2. I det fall en fråga inte kan lösas lokalt, ska frågan hanteras av regionens och kommunernas
gemensamma tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och omsorg.
3. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet av den politiska styrgruppen VIS som har
tolkningsföreträde gällande överenskommelsen.

7.2

Ikraftträdande och upphörande

Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta
överenskommelsen. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare.
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tjugofyra (24) månader. Om en
kommun säger upp överenskommelsen behöver övriga parter ta ställning till om överenskommelsen
ska fortsätta att gälla för resterande parter.
VIS beslutar om eventuella revidering av överenskommelsen. Reviderad överenskommelse börjar gälla
tidigast tre månader efter att den omförhandlade överenskommelsen godkänts av parterna.

7.3

Parter

Region Stockholm
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Lidingö stad
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåker kommun
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1. Inledning
Mellan kommunerna i Stockholms län (nedan kallade kommunerna) och Region Stockholm
(nedan kallad regionen) finns en huvudöverenskommelse (nedan kallad HÖK) om samverkan
kring hälsa, vård och omsorg. Med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de insatser som
ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret (se punkt 2.3 i HÖK).
Med hälso- och sjukvård avses insatser som ges av antingen kommunen eller regionen enligt
hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Med socialtjänst respektive omsorg avses
insatser som ges av kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, eller annan relevant lagstiftning.
Syftet med HÖK är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas
verksamheter och bidra till det övergripande målet för samverkan. HÖK reglerar principer
och former för samverkan mellan kommunerna och regionen på en övergripande
länsövergripande nivå (ibland kallad regional nivå) samt lokal nivå. Med lokal nivå avses det
geografiska områden som utgörs av en enskild kommun, eller respektive stadsdel i Stockholm
stad.
Med kommunernas respektive regionens verksamhetsområden avses de verksamheter
(oavsett driftsform) och ansvarsområden som åligger respektive part genom lagstiftning eller
överenskommelser.
Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och
processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring HÖK.
Parterna förbinder sig genom HÖK att samverka i enlighet med riktlinjen.
Riktlinjen ska kunna utvecklas och revideras för att möta förändrade behov. Det är
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg som fastställer riktlinjen (nedan
kallad tjänstemannastyrgruppen). Gällande riktlinje publiceras på www.storsthlm.se

2. Prioriterade områden för länsövergripande
samverkan
En prioritering av områden för länsövergripande samverkan fastställs av den politiska
styrgruppen för vård i samverkan (nedan kallad VIS) för aktuell mandatperiod. Vid behov kan
områdena kompletteras med ytterligare prioriteringar som sträcker sig under ett år. Förslag
till prioriterade områden för samverkan tas fram av tjänstemannastyrgruppen.
De prioriterade områdena är fokus för den länsövergripande samverkan mellan kommunerna
och regionen och är grund för länsövergripande handlingsplaner och liknande.
Prioriteringarna är vägledande för den lokala samverkan mellan enskild kommun och
regionen.
En viktig del i den länsövergripande samverkan och lokala samverkan är omställningen till
god nära vård. I enlighet med det nationella arbetet kring god och nära vård ska regioner och
kommuner arbeta för att utveckla samverkan, eftersom det är en förutsättning för att ställa
om till nära vård. Från nationell nivå uppmanas kommunerna och regionen att tillsammans
upprätta gemensam målbild och struktur för att driva omställningen med utgångspunkt i
3 (10)

nde samverkan kring hälsa, vård och omsorg - KS 21/0557-5 Överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg : SN 21_0287-8 220223 Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa vård och omsorg 803458_1_1.pdf

lokala förutsättningar och behov. Det övergripande målet i HÖK utgör en sådan målbild. Med
utgångspunkt från denna målbild och VIS prioriterade områden påbörjas arbetet under år
2022 med att ta fram en långsiktig länsövergripande handlingsplan för god och nära vård.

3. Processer för länsövergripande samverkan
Det länsövergripande utvecklingsarbetet kring, och uppföljning av samverkan om hälsa, vård
och omsorg sker med utgångspunkt från VIS och tjänstemannastyrguppen.
Utvecklingsarbetet och utarbetande av länsövergripande överenskommelser inom
sakområden, riktlinjer och rutiner och andra samverkansdokument, är en gemensam process
mellan parterna. Funktioner med sakkunskap och nödvändig kompetens deltar i arbetet. Vid
behov sker samråd med brukarorganisationer och utförarverksamheter.
Kommunerna (genom Storsthlm) och regionen har var för sig dokumenterade processer, som
är anpassade till varandra, för att ta fram och revidera länsövergripande
samverkansöverenskommelser och liknande utifrån fastställda mallar.

4. Avgränsning mellan HÖK och
länsövergripande överenskommelser inom
sakområden
Mellan kommunerna och regionen finns flera överenskommelser inom sakområden inom
hälsa, vård och omsorg. Dessa omfattar även samverkan i sakfrågor på länsövergripande och
lokal nivå för vissa målgrupper och verksamhetsområden. HÖK med tillhörande riktlinje
ersätter inte det som överenskommits i dessa överenskommelser med tillhörande
länsövergripande riktlinjer, rutiner eller anvisningar. HÖK ska inte utgöra hinder för den
samverkan som bedrivs inom ramen för dessa överenskommelser utan ska ses som ett
komplement som övergripande samordnar och säkerställer de olika samverkansprocesserna.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna inom sakområden
regelbundet följs upp och uppföljningen av dessa regleras i respektive överenskommelse.
Gällande länsövergripande överenskommelser med tillhörande länsövergripande riktlinjer
och likande finns publicerat på Storsthlms webbplats, www.storsthlm.se.

5. Organisation av länsövergripande och lokal
samverkan
Nedan beskrivs organisation för samrådsgrupper och kunskapsstyrning. Uppdrag och
organisation för VIS och tjänstemannastyrgruppen beskrivs i HÖK.
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5.1 Gemensamt sekretariat
Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen ett sammanhållande sekretariat
bestående av ordinarie resurser från regionen och Storsthlm. Det sammanhållande
sekretariatet bereder ärenden till, och följer upp prioriterade områden för samverkan i VIS.
Sekretariatet ansvarar för:
•
•
•
•
•

en sammanhållande årsplanering av den länsövergripande samverkan
sammanhållande uppföljning av prioriterade områden för länsövergripande
samverkan
bereda underlag till tjänstemannastyrgrupp och VIS
att det utarbetas förslag till uppdrag för och bemanning av samrådsgrupper och
arbetsgrupper
samordning av uppdragen till samrådsgrupper och arbetsgrupper.

Samrådsgrupper och arbetsgrupper rapporterar till tjänstemannastyrgruppen genom det
gemensamma sekretariatet under tjänstemannastyrgruppen.
Vid behov inhämtar det gemensamma sekretariatet sakkunskap från deltagare i
samrådsgrupper och arbetsgrupper.

5.2 Länsövergripande samrådsgrupper och arbetsgrupper
Till stöd för tjänstemannastyrgruppen finns samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och
sakområden. Samrådsgruppernas syfte är att
•
•
•
•

förvalta och följa upp länsövergripande överenskommelser inom samrådsgruppens
sakområde
identifiera relevanta utvecklingsfrågor för den länsövergripande samverkan
utgöra arena för dialog och samverkan kring kunskapsstyrningen som rör
samrådsgruppens sakområde
bidra i omställningen till God och nära vård.

Samrådsgrupperna utses av tjänstemannastyrgruppen och bemannas av representanter för
kommunerna, regionen och vid behov från utförarverksamheter och andra aktörer,
exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer så att samrådsgruppen har den
kompetens som krävs för uppdraget. Vid behov kan särskilda tillfälliga arbetsgrupper utses.
Varje samrådsgrupp och arbetsgrupp har ett tydligt uppdrag som beslutas av
tjänstemannastyrgruppen. Samrådsgruppernas eller arbetsgruppernas uppdrag är bland
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annat att inom sitt område ansvara för att utarbeta, förvalta och följa upp
samverkansöverenskommelser samt framtagande och revidering av kunskaps- och
beslutsstöd som rör samverkan. Skillnaden mellan samrådsgrupp och arbetsgrupp är främst
att arbetsgruppens uppdrag är begränsad i omfattning eller tid.
Samrådsgrupper och arbetsgrupper har en bred representation av kompetenser och
sakkunskap inom verksamhetsområdet. Personer med verksamhetskunskap och medicinsk
sakkunskap inom kommunernas respektive regionens berörda verksamhetsområden ingår i,
eller finns att tillgå som stöd till, respektive samrådsgrupp och arbetsgrupp. Kommunernas
representanter utses av Storsthlms socialtjänstnätverk (nedan kallad socialtjänstnätverket).
Regionens representanter utses av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Arbetet i samrådsgrupper och arbetsgrupper sker så ändamålsenligt som möjligt och ska vara
ett komplement till eventuella andra grupperingar och utvecklingsarbeten i länet.
Vid tidpunkten när denna riktlinje börjar gälla finns följande samrådsgrupper:
•
•
•
•

Länsövergripande samverkan om barn och ungas hälsa
Länsövergripande samverkan om äldres hälsa, äldreomsorg och kommunal hälsooch sjukvård
Länssamverkan om psykisk ohälsa, beroendefrågor och psykiatrisk hälso- och
sjukvård
Länssamverkan om digitalisering av hälso- och sjukvård och omsorg.

5.3 Länsgemensamma medel som beslutas av regeringen
Tjänstemannastyrgruppen fattar beslut om planering och fördelning av statliga
stimulansmedel från regeringen som tilldelas kommunerna och regionen gemensamt.
Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att planera,
genomföra samt följa upp länsgemensamma insatser.
Statliga stimulansmedel som enbart riktas till kommunerna eller regionen omfattas inte av
denna riktlinje och beslutas på annat sätt.

5.4 Lokal samverkan med aktörer utanför HÖK
Parterna i den lokala samverkan avgör tillsammans vilka övriga aktörer som ingår i
samverkan som omfattas av HÖK. Parterna har ett gemensamt ansvar för att lokala
samverkansfrågor är förankrade med andra berörda samverkansaktörer utanför
kommunernas respektive regionens verksamhetsområden.

6. Organisation för kunskapsstyrning
Samverkan mellan den länsövergripande nivån av kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
respektive socialtjänst bör initieras
•
•

när vården och omsorgen är ojämlikt fördelad för gemensamma behovs- och
patientgrupper
när det är mer effektivt att arbeta tillsammans med exempelvis innehåll i
kunskapsstöd
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•
•

vid prioritering av gemensamma insatsområden för att sätta upp gemensamma mål
för uppföljning
när uppföljning har visat att det finns förbättringsområden.

Samverkan kan initieras av kommunerna eller regionen och beslut fattas av
tjänstemannastyrgruppen.
Kunskapsstyrningen inom regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård syftar till att
•
•
•

bästa kunskap är tillgänglig och används vid varje möte med patienter, besökare och
brukare
resultat följs upp och analyseras
verka för förbättringar i verksamheter.

Sammanhållen kunskapsstyrning omfattar kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys,
stöd till verksamhetsutveckling samt stöd till ledarskapet. Kunskapsstyrningen bygger på
samspel mellan nationell, länsövergripande och lokal nivå för att uppnå en mer jämlik och
resurseffektiv vård och omsorg.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar de två nationella systemen för
kunskapsstyrning: nationell kunskapsstyrning för socialtjänst och nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Kunskapsstyrningen som omfattas av HÖK avser den kunskapsstyrning som berör
gemensamma behovsgrupper och där kommunerna och regionen på lokal nivå eller
länsövergripande nivå ser gemensam nytta av att samverka.
Kommunen och regionen ansvarar på lokal nivå för lokal kunskapsstyrning, utveckling och
uppföljning. Tjänstemannastyrgruppen initierar, beslutar och följer upp kunskapsstyrning
som är länsövergripande. Detta omfattar länsövergripande kunskapsstyrning:
•
•
•
•
•

riktlinjer och rutiner
metod- och kunskapsstöd
uppföljning och analys
stöd till verksamhetsutveckling
stöd till ledarskapsutveckling.

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för att identifiera behov av länsövergripande
kunskapsstyrning. Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupper och
arbetsgrupper olika insatser inom den länsövergripande kunskapsstyrningen. Insatserna sker
i samverkan med övriga aktörer inom kommunerna och regionen som har uppdrag inom
kunskapsstyrning. Arbetet omfattar framtagande eller revidering av kunskapsstöd, med fokus
på samverkanssituationer och insatser som effektiviserar tillämpning av kunskap i nya
arbetssätt och metoder.

7. Lokal samverkan som omfattas av HÖK
7.1 Samordnande funktioner i den lokala samverkan
Respektive part i HÖK utser samordnande funktioner som underlättar den lokala samverkan
i en kommun eller stadsdel i Stockholm stad. De samordnande funktionerna kan komma att
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utvecklas över tid, och kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala
samverkan.

7.1.1 Kommunens samordnande funktion
En kommuns samordnande funktion är en länk för samverkansaktörer in till kommunens
eller stadsdelens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi.
Kommunens samordnande funktion förväntas:
•
•
•

vara kontaktperson för olika aktörer i samverkan med kommunens hälso- och
sjukvård och omsorg
delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella andra
aktörer
kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive
utförarverksamheter i privat regi.

Den samordnande funktionen bör ha god kunskap om socialtjänstens, och den kommunala
hälso- och sjukvårdens, och omsorgens organisation och uppdrag och kännedom om aktuella
samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och omsorg.
Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler
än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla kommunens berörda
verksamhetsområden.
Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd.

7.1.2 Regionens samordnande funktion (Samordnande vårdcentral)
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, utser tillsammans en
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen i regionens regi eller i privat
regi. Regionens samordnande funktion ska organisera den övriga av regionens hälso- och
sjukvård som berörs av den lokala samverkan och sammankalla till och facilitera
återkommande lokala samverkansmöten, om inget annat överenskommits mellan parterna.
Uppdraget för den samordnande vårdcentralen regleras av regionens förfrågningsunderlag
för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) stödjer och vägleder de samordnande
vårdcentralerna.

8. Uppföljning av länsövergripande och lokal
samverkan
Enligt HÖK sker uppföljning årligen i dialogform för hur väl HÖK bidrar till de övergripande
målen för samverkan. Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom
sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt, samordnat och
sammanställs och rapporteras till VIS. Uppföljningen redovisas för kommunerna genom
socialtjänstnätverket.
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8.1 Årshjul för uppföljningsprocessen
Enligt HÖK fattar tjänstemannastyrgruppen inför varje kalenderår beslut om prioriteringar
vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser.
Uppföljning av den länsövergripande samverkan sker enligt processen nedan:

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningsprocessen och rapportering av
resultatet till tjänstemannastyrgruppen och VIS. Sekretariatet beslutar vilka metoder och
datakällor och nyckeltal som används.

8.2 Uppföljningsdialog om länsövergripande samverkan
Dialog sker årligen mellan parterna angående hur väl HÖK och riktlinjen bidrar till de
övergripande målen för samverkan. Dialogen bidrar till gemensam analys och utveckling av
samverkan mellan parterna. Deltagare från kommunerna i uppföljningsdialogen utses av
socialtjänstnätverket. Regionens deltagare utses av HSF.
Det gemensamma sekretariatet ansvarar för planering och dialogen och sammanställning av
resultatet.

8.3 Uppföljning av lokal samverkan
Parterna ansvarar gemensamt för att på lokal nivå följa upp och utveckla den lokala
samverkan. Utveckling tillgodoses i första hand på lokal nivå. Problem eller oenigheter
mellan parterna hanteras på lokal nivå, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär
att det kan antas påverka andra parter.

8.4 Uppföljning av överenskommelser inom sakområden
Enligt HÖK har parterna gemensamt ansvar för att arbetet och utvecklingen som görs inom
överenskommelser inom sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt,
samordnat och sammanställs och rapporteras till VIS. Inför varje kalenderår beslutar
tjänstemannastyrgruppen om prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma
överenskommelser.
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Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningen. Tjänstemannastyrgruppen kan
uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att följa upp respektive
samverkansöverenskommelse och rapportera till det gemensamma sekretariatet.

8.5 Process för länsövergripande utvecklingsfrågor
Tjänstemannastyrgruppen ansvarar med stöd av det gemensamma sekretariatet och
samrådsgrupper och arbetsgrupper för att identifiera utvecklingsfrågor för den
länsövergripande samverkan.
Kommunerna lyfter utvecklingsfrågor genom respektive kommuns socialchef till
socialtjänstnätverket. Frågor lyfts därigenom vidare till länsövergripande samverkansnivå
genom kommunernas representanter i tjänstemannastyrgruppen.
Regionens vårdgivare lyfter utvecklingsfrågor genom HSF.

8.6 Uppföljning av problem i samverkan
Syftet med uppföljningen är att identifiera strukturella problem i samverkan, och
rapporteringen möjliggör för parterna att föra upp problem eller oenigheter kring lokal
samverkan till den länsövergripande samverkansnivån. Uppföljningen avser inte avvikelser
som rör enskilda individer. Rapporteringen ska inte ersätta parternas skyldighet att
rapportera avvikelser.
Kommunerna rapporterar problem i samverkan till Storsthlm. Vårdgivare i regionen
rapporterar problem i samverkan till HSF. Instruktioner för parternas rapportering av
problem i samverkan inom respektive länsövergripande överenskommelse i sakområden
finns på Storsthlms webbplats www.storsthlm.se.
HSF och Storsthlm ska löpande stämma av inkomna rapporter och återkoppla till parterna.
Strukturella problem i samverkan rapporteras till VIS genom tjänstemannastyrgruppen.
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Huvudöverenskommelse (HÖK)
Idag finns 20-tal överenskommelser kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i länet
och Region Stockholm.
Det finns därför behov av en huvudöverenskommelse (HÖK) som fastställer principer för:
• parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv
vård och omsorg,
• struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen,
• hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt,
• hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp.
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Avsiktsförklaring
Överenskommelsens parter samverkar för att utveckla och prioritera det som är bäst för
brukaren/patienten och för invånarna i hela Stockholms län.
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Syftet med överenskommelsen
Skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed
bidra till det övergripande målet för samverkan.
ÖK reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och
regionen och på en övergripande nivå.
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Övergripande mål med samverkan mellan
kommun och region
Den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att
befolkningens hälsa ska förbättras.
Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län.
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Huvudöverenskommelse och riktlinje
Överenskommelsen är långsiktig, men behöver ge utrymme för utveckling av samverkan.
En framtida revidering innebär en omfattande beslutsgång.
Områden som kan behöva förändras över tid ingår i en länsövergripande riktlinje, t.ex:
• organisation för samverkan,
• process för uppföljning av samverkan.
Riktlinjen tas fram i samråd med kommuner och beslutas av tjänstemannastyrgruppen.
Kommunerna har lämnat synpunkter på HÖK genom en tjänstemannaremiss. Region Stockholm
har också haft möjlighet att komma med synpunker
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Uppföljning
HÖK följs upp årligen genom dialog mellan parterna om hur HÖK bidrar till övergripande mål för
samverkan.
Dialogen ska bidra till gemensam analys och utveckling av samverkan.
Parterna har också gemensamt ansvar för att länsövergripande överenskommelser regelbundet
följs upp.
Uppföljningen ska ske gemensamt, samordnat och sammanställas och rapporteras till VIS.
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Regional samverkansorganisation kring hälsa,
vård och omsorg i HÖK:en
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Samrådsgrupper
Utses av tjänstemannastyrgruppen med tydligt uppdrag kring prioriterade
målgrupper och sakområden.

Kan vara att utarbeta och förvalta samverkansöverenskommelser, följa upp dem
och rapportera till tjänstemannastyrgruppen.
Deltagare:
kommun
region
utförarverksamheter (vid behov)
andra aktörer, t.ex. patient-, brukar- och anhörigorganisationer (vid behov)
Samrådsgrupperna ska ha den kompetens som krävs för uppdraget.
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Lokal samverkan
Regionen utser samordnade vårdcentral för samverkan i varje kommun och
stadsdel i Stockholms stad.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har uppdrag att att stödja och vägleda
de samordnande vårdcentralerna.

Kommunen utser samordnande funktion, som också är länk för
samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter, inklusive
utförarverksamhet i privat regi samt delta i lokal samverkan.
Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd.
Uppdragen för lokal samverkan kommer beskrivas i riktlinjen.
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Sekretariat
Stöd till VIS och tjänstemannastyrgruppen med ordinarie resurser från HSF och
Storsthlm.
Vid behov tillsätter styrgruppen arbetsgrupper med ytterligare representanter.
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Digital portal
www.storsthlm.se är digital portal för samverkan mellan kommunerna och regionen.
Innehåll:
•

Samtliga länsövergripande överenskommelser samt gemensamma riktlinjer/rutiner m.m

•

Uppdrag för samverkansorganisation, samrådsgrupper samt kontaktuppgifter

Utvecklas tillsammans mellan Storsthlm och HSF. Storsthlm ansvarar för informationen.
Regionen länkar till portalen från aktuella sidor på sll.se, exempelvis www.vardgivarguiden.se.
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För frågor om överenskommelsen kontakta Processledare Håkan Wramner
hakan.wramner@storsthlm.se
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2021-11-17
Dnr: S/21/0168

Minnesanteckningar frågor-svars-möte om
HÖK 9 november 2021
Storsthlm har erbjudit kommunerna i länet ett tillfälle att ställa frågor om
huvudöverenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm gällande vård och omsorg.
Håkan Wramner, processledare och Emma Braconier, processledare svarar på
kommunernas frågor.
Fråga 1: Vad kommer huvudöverenskommelsen med tillhörande riktlinje att innebära
för det lokala arbetet avseende till exempel resurser, förberedelser och omställning?
Innebär HÖK:en att nuvarande lokala samverkansgrupper, arbetssätt och kontaktvägar
behöver förändras?
Svar: Storsthlm svarar att huvudöverenskommelsen (HÖK) och riktlinjen inte reglerar
hur samverkan ska se ut på lokal nivå. Syftet med HÖK är främja att det finns
förutsättningar i varje kommun (och stadsdel i Stockholm stad) för lokal samverkan.
Kommunen och regionen måste själva få komma överens om hur den lokala samverkan
bäst bedrivs. Redan fungerande samverkan ska självklart bibehållas. HÖK ska inte
ersätta, eller utgöra ett hinder för den samverkan som redan bedrivs genom befintliga
länsövergripande överenskommelser, eller lokala överenskommelser. HÖK ska ses som
ett komplement som övergripande samordnar och främjar samverkan kring
överenskommelser inom olika sakområden.
Fråga 2: Vilka aktörer är det som ska ingå i den lokala samverkan?
Svar: Storsthlm svarar att vilka övriga aktörer som deltar måste vara upp till
kommunen och regionen i den lokala samverkan.
Fråga 3: Huvudöverenskommelsen omfattar inte hur samverkan ska mellan
brukarorganisationer och liknande. Kommer detta att framgå av riktlinjen?
Svar: Storsthlm svarar att överenskommelsen reglerar främst samverkan mellan
parterna i HÖK:en som är kommunerna i länet och regionen. Samverkan med andra
aktörer är viktiga både på regional nivå och lokal nivå. Det står i HÖK:en att vid behov
ska andra aktörer delta i de samrådsgrupper eller arbetsgrupper som finns på regional
nivå. Detta beslutas av tjänstemannastyrgruppen. På lokal nivå är det kommunen och
regionen som tillsammans kommer överens om vilka aktörer som deltar.
Fråga 4: Omfattar den samordnande vårdcentralens uppdrag också att samordna sig
med övriga vårdgivare i öppenvården och slutenvården?
Svar: Storsthlm svarar att samordnande vårdcentrals ansvar omfattar målgrupper och
processer som berör flera vård- och omsorgsgivare i kommunen (eller stadsdelen i
Stockholm stad). Det inkluderar också samverkan med psykiatri och slutenvård men
samordningsuppdraget är nytt och rollen kommer att behöva konkretiseras över tid.
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Fråga 5: Vilka förutsättningar och resurser har vårdcentralerna att delta i den lokala
samverkan?
Svar: Storsthlm svarar att vårdcentralerna i respektive kommun och stadsdel i
Stockholm stad gemensamt ska utse en samordnande vårdcentral som samordnar
regionens del i den lokala samverkan. Den vårdcentral som utses erhåller också en viss
ersättning för detta. Men det ingår också i övriga vårdcentralers grunduppdrag att delta
i samverkan.
Fråga 6: Vilken yrkesroll eller kompetens förväntas att den samordnande funktionen i
kommunen har?
Svar: Storsthlm svarar att den samordnande funktionen i kommunen kommer att
beskrivas i riktlinjen. Rollen beskrivs i nuläget i rekommendationsbrevet till
kommunerna som skickats ut med HÖK:en. Det är kommunen som bäst bedömer
vilken yrkesroll eller kompetens som är lämplig. Den samordnande funktionen bör ha
god kunskap om socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens
organisation och uppdrag, och kännedom om aktuella samverkansfrågor. Beroende på
till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler än en
person som samordnande funktion för att täcka in alla socialtjänstens
verksamhetsområden. Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att
utvecklas över tid, och kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala
samverkan.
Fråga 7: Hur kommer medicinsk kompetens att säkerställas på den regionala
samverkansnivån?
Svar: Storsthlm svarar att det står i HÖK att samrådsgrupper och arbetsgrupper ska ha
den kompetens som krävs för uppdraget. Det inbegriper självklart att det ska finnas
funktioner med verksamhetskunskap samt hälso- och sjukvårdskompetens. Det är
kommunerna som utser kommunernas representanter i samvårdsgrupperna och
arbetsgrupper.
Fråga 8: Kan ni ge exempel på vad riktlinjen kommer att innehålla?
Svar: Storsthlm svarar att förslaget till riktlinje som är under framtagande innebär
vissa förtydliganden av innehållet i överenskommelsen, främst kring organisation för
samverkan och uppföljning av samverkan. Tanken med riktlinjen som beslutas av
tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och omsorg är att till exempel hur
samverkan organiseras vid behov ska kunna gå att utvecklas utan att själva
överenskommelsen ska behöva revideras och antas på nytt av alla parter.
Fråga 9: Det hade varit önskvärt med tydligare skrivningar i överenskommelsen med
gällande ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer. Är det möjligt att förtydliga detta
i riktlinjen?
Svar: Storsthlm svarar att tanken är att HÖK:en inte ska omfatta sådant som redan
regleras i länsövergripande överenskommelser för olika sakområden mellan
kommunerna och regionen. Det är i dessa överenskommelser eller länsövergripande
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riktlinjer, rutiner eller anvisningar som det i så fall bäst görs förtydliganden. Vid behov
kan det eventuellt behövas i framtiden att nya överenskommelser tillkommer.
Fråga 10: Går det att förtydliga att samverkan också omfattar kommunal hälso- och
sjukvård, så det inte uppfattas som så att samverkan kring hälso- och sjukvård bara
avser den regionfinansierade hälso- och sjukvården.
Svar: Storsthlm svarar att det självklart ska ses som att samverkan i samma
utsträckning omfattar den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för.
Storsthlm tar med sig synpunkten och ser om detta kan förtydligas i riktlinjen.
Fråga 11: Hur kan samverkansfrågor lyftas från den lokala nivån till den regionala
nivån? Är det möjligt att beskriva detta i riktlinjen?
Svar: Storsthlm svarar att det kan bero lite på vad det är för frågor. Men större frågor
från lokal nivå lyfts bäst från kommunens sida av respektive socialchef till Storsthlms
socialtjänstnätverk. På så sätt är det möjligt att få en länsövergripande bild av frågan.
Därefter lyfter kommunernas representanter frågan till tjänstemannastyrgruppen.
Storsthlm tar med sig att detta kan tydliggöras i riktlinjen.
Fråga 12: Kommer det att vara en samlad uppföljning av hur samverkan fungerar på
de olika nivåerna?
Svar: På länsövergripande nivå planeras för en dialogmodell för årlig uppföljning av
hur samverkan fungerar. På lokal nivå är det viktigt att samverkande parter själva följer
upp hur samverkan fungerar, men det är viktigt att det då finnas en fungerande struktur
för hur aktörerna på lokal nivå kan lyfta till den regionala nivån om samverkan inte
fungerar. Uppföljningen av lokal och regional samverkan kommer att vara ett
gemensamt utvecklingsområde över tid.
Fråga 13: När och hur kommer kommunerna att få lämna synpunkter på ett förslag till
riktlinje?
Svar: Storsthlm svarar att arbetet pågår tillsammans med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att ta fram ett mer färdigt utkast som skickas ut till
kommunerna i form av en tjänstemannaremiss i december år 2021.
Fråga 14: När och hur kommer riktlinjen att beslutas, och hur kommer den framöver
att revideras?
Svar: Storsthlm svarar att tidsplanen är att riktlinjen beslutas av
tjänstemannastyrgruppen i februari år 2022 Det är tjänstemannastyrgruppen som
bedömer när det sedan finns behov att revidera överenskommelsen. De delar som mer i
detalj regleras i riktlinjen ska kunna utvecklas över tid. Riktlinjen ska vara ett relevant
och levande styrdokument som utvecklas tillsammans mellan parterna i
överenskommelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Tove Nilsson

2022-05-03

KS 22/0144

Juridikenheten

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Tove.Nilsson@upplands -bro.se

Reglemente för arvode och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro
kommun inför mandatperiod 2022- 2026
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod antas med
beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.
2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den
politiska ledningen tas bort.
4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på
nytt för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del
2.1 i tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av
kommunfullmäktige innan årets utgång och bibehållen budgetram ska
eftersträvas.

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.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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 befintligt
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Upplands-Bro kommun.
Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av
reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska
beredningen lämna förslag till ändringar genom en skriftlig redovisning. Om
fullmäktigeberedningen efter sin översyn anser att det inte finns något behov
av revideringar av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda ska även detta redovisas skriftligen.

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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Kommunledningskontoret
Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en jämförelse och analys av ekonomi
för år 2017, 2019, 2020/2021 samt att undersöka med närliggande kommuner i
länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas.
Fullmäktigeberedningen beslutade den 27 april 2022 att föreslå kommunfullmäktige anta reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun för nästkommande mandatperiod
med beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4.
Kommunledningskontorets bedömning
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har kommunledningskontoret
genomfört utredningar som har legat till grund för fullmäktigeberedningens
förslag till beslut. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022.



Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 27 april 2022.



Utredning fullmäktigeberedningen den 15 mars 2022 med
kompletteringar.



Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 29 mars 2022



Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022.



Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
i Upplands-Bro kommun med ändringsmarkeringar.



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

Ärendet
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 befintligt
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Upplands-Bro kommun.
Om fullmäktigeberedningen anser att det finns behov av en revidering av
reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska
beredningen lämna förslag till ändringar genom en skriftlig redovisning. Om
fullmäktigeberedningen efter sin översyn anser att det inte finns något behov
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Kommunledningskontoret
av revideringar av befintligt reglemente för arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda ska även detta redovisas skriftligen.
Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas av Kommunfullmäktige. Innan
Kommunfullmäktige tar ställning till fullmäktigeberedningens förslag ska
förslaget beredas av Kommunstyrelsen.
I reglementet framgår vidare att fullmäktigeberedningen har rätt till resurser
från kommunens förvaltning om beredningen anser att det finns behov av att
utreda förändringar av reglementet.
Fullmäktigeberedningen beslutade den 15 februari 2022 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en jämförelse och analys av ekonomi
för år 2017, 2019, 2020/2021 samt att undersöka med närliggande kommuner i
länet om hur nämnder och utskott kategoriseras och arvoderas. Uppdraget att
genomföra en ekonomisk jämförelse och analys omfattade bland annat att titta
på kronor per invånare för de politiska kostnaderna samt undersöka hur stor
andel av kommunens totala budget som kostnaderna utgör.
Resultatet av kommunledningskontorets utredning redovisades den 29 mars
2022 för fullmäktigeberedningen, som beslutade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera tidigare utredning genom att ta fram
förtydligat underlag där arvodeskostnader särredovisas, samt särredovisa
överförmyndarkostnader.
Fullmäktigeberedningen sammanträdde på nytt den 27 april 2022. Vid
sammanträdet redovisades resultatet av kommunledningskontorets
kompletterade utredning. Fullmäktigeberedningen beslutade att
föreslå kommunfullmäktige anta reglemente för arvode och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun för nästkommande
mandatperiod med beskrivna ändringar enligt beslutspunkt 2–4. Beslutspunkt
2-4 innehåller följande förslag till beslut:
2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den
politiska ledningen tas bort.
4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på nytt
för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 2.1 i
tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av kommunfullmäktige
innan årets utgång och bibehållen budgetram ska eftersträvas.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömde inför fullmäktigeberedningens
sammanträde den 15 februari 2022 att det inte förelåg behov av någon
förändring eller justering av principerna i reglementet för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-03

KS 22/0144

Kommunledningskontoret
Eftersom del 2.1 i reglementets bilaga samt ersättning till gruppledare för den
politiska ledningen påverkas av utgången av valet samt vilken politisk
organisation som sätts vid mandatperiodens början bör dessa två delar beslutas
efter valet till Kommunfullmäktige 2022.
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har kommunledningskontoret
genomfört utredningar i form av en jämförelse och analys av ekonomi för år
2017, 2019, 2020/2021 samt en undersökning av hur nämnder och utskott
kategoriseras och arvoderas i närliggande kommuner i länet. Dessa utredningar
har legat till grund för fullmäktigeberedningens förslag till beslut.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

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.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 27 april 2022.
2. Utredning fullmäktigeberedningen den 15 mars 2022 med
kompletteringar.
3. Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 29 mars 2022
4. Anteckningar från fullmäktigeberedningen den 15 februari 2022.
5. Reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
i Upplands-Bro kommun med ändringsmarkeringar.
6. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomisk
ersättning till förtroendevalda samt kommunalt partistöd i UpplandsBro kommun.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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MINNESANTECKNINGAR
Fullmäktigeberedningen
Plats och tid

Sammanträdesdatum:

2022-04-27

Digitalt via Teams 2022-04-27 kl 14.00-14.25

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Andreas Åström (M), ordförande

Närvarande ersättare

Claus Dürhagen (MP)

Karl-Erik Lindholm (KD), vice
ordförande
Annika Falk (S), andre vice ordförande
Martin Normark (L)
Lisa Edwards (C)
Katarina Olofsson (SD)
Erik Karlsson (V)
Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef

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

Sammanträdesdatum:

2022-04-27

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

Fullmäktigeberedningen beslutar
Förslag till beslut
1. Fullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente för
arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro
kommun för nästkommande mandatperiod med beskrivna ändringar enligt
beslutspunkt 2–4.
2. Ersättning till den politiska ledningen som regleras i punkt 2.4 tas bort.
3. Den extra potten till oppositionen som föranleds av ersättningen till den
politiska ledningen tas bort.
4. Fullmäktigeberedningen ges i uppdrag att efter valet sammanträda på nytt
för att ta fram ett förslag på kategorisering av nämnderna enligt del 2.1 i
tillhörande bilaga. Förslaget ska därefter fastställas av kommunfullmäktige
innan årets utgång och bibehållen budgetram ska eftersträvas.
Di
Övrigt
Vid mötet fördes en dialog om att eventuellt se över grundarvodet.

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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Utredning
fullmäktigeberedningen

Sara Lauri, kanslichef, 2022-03-15
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Uppdrag av beredningen den 15 februari 2022
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.
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Ekonomisk jämförande och analys
Årets budget
2017
2019
2021

1 411 469 800
1 624 038 800
1 797 013 300

Lönekostnader
arvode
16 062 425
17 693 297
14 248 525

Intäkter
-2 503 300
-1 305 500
-605 600

Övriga
kostnader
5 261 575
8 898 703
7 860 475

Antal
invånare
27 614
29 346
31 082

*Intäkter
2017: Migrationsverket
2019: Statsbidrag Europaparlamentsvalet
2021: Omfördelning nämndkostnad affärsverksamhet
Tekniska nämnden. (gäller även 2017 och 2019)

Kostnad/invånare
exl. Intäkter
772
906
711

Kostnad/invånare
inkl. Intäkter
682
862
692

% andel av kommunens
totala budget
1,51%
1,64%
1,23%
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Övriga kostnader 2017/2019/2021
• Kostnader av både tillfällig och återkommande karaktär. Vid presentationen
den 29 mars kommer kostnaderna presenteras i detalj.
• Ett axplock:
• Partistöd, IT-köp, elektronisk media, medlemsavgifter SKR, Storsthlm,
Mälardalsrådet, externa kurser och konferenser, tidningar och trycksaker,
konsulttjänster, livsmedel, telefoni
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Kommuner mest lika Upplands-Bro, 2017

Källa: KOLADA (Öppen databas för kommuner och regioner SKR)
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Kommuner mest lika Upplands-Bro, 2019

Källa: KOLADA (Öppen databas för kommuner och regioner SKR)
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Hur arvoderas nämnder och utskott hos närliggande kommuner?
Nynäshamn
Nynäshamns gör ingen skillnad mellan nämnder utan ledamöternas och ersättarnas arvoden beräknas på samma sätt.
Däremot får förste och andre vice ordförande ett förhöjt sammanträdesarvode (dubbelt), och samtliga ordföranden är
kommunalråd med årsarvode.

Botkyrka
Ersättningsnivåerna är något olika mellan nämnderna, men skälen till det är oklart. Det skiljer mellan presidiernas fasta
arvoden och det ska ha att göra med arbetsbelastning för de olika nämnderna.

Sollentuna
Sollentuna har vi under flera mandatperioden haft en arvodesberedning som sett över nämndernas arvoden. De har
kategoriserat nämnderna efter svårighetsgrad i uppdragen. Hur bedömningen görs har vi inte fått kännedom om.

Järfälla
En bedömning av arbetsbörda men vi saknar insyn i hur den bedömningen gjorts. Nivåerna är graderade så vissa
nämnder har 80 % eller 60 % av de ”största” nämndernas arvode.
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Hur arvoderas nämnder och utskott hos närliggande kommuner?
Vallentuna
Arvodena baseras på hur stort ansvarsområdet är. Exempelvis har Socialnämnden ett högre årsarvode än
Kulturnämnden.

Danderyd
Partierna förhandlar sinsemellan om arvodena och har som utgångspunkt tyngd/arbetsinsats för uppdraget.

Sigtuna
Det finns inga fastställda kategorier.

Knivsta
Arbetsbelastning avgör ersättning, KS ersätts högre än övriga nämnder.

Slutsats: Det finns ingen tydlig linje bland kommunerna, utan det ser olika ut.
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KSO arvode i länet
Arvodena skiljer sig åt. Generellt kan man se ett samband

mellan storlek på kommunen och storlek på ersättningen.

Stockholm – Anna König Jerlmyr (M) 143 550kr/mån
Solna – Pehr Granfalk (M) 102 950kr/mån
Nacka – Mats Gerdau (M) 101 500kr/mån
Lidingö – Daniel Källenfors (M) 94 250kr/mån
Österåker – Michaela Fletcher (M) 92 950kr/mån
Täby – Erik Andersson (M) 92 950 kr/mån
Upplands Väsby – Oskar Weinmar (M) 92 300kr/mån
Sollentuna – Henrik Thunes (M) 92 250kr/mån
Danderyd – Hanna Bocander (M) 92 250kr/mån
Järfälla – Emma Feldman (M) 91 377kr/mån (2021)
Ekerö – Adam Reuterskiöld (M) 89 375kr/mån
Botkyrka – Ebba Östlin (S) 89 375kr/mån
Källa: SVT Så mycket tjänar toppolitikerna i Stockholms län |

SVT Nyheter

Värmdö – Deshira Flankör (M) 88 632kr/mån
Södertälje – Boel Godner (S) 88 800kr/mån
Salem – Lennart Kalderén (M) 88 750kr/mån
Vallentuna – Parisa Liljestrand (M) 87 136 kr/mån
Huddinge – Daniel Dronjak (M) 86 787 kr/mån (2021)
Sigtuna – Olov Holst (M) 87 000kr/mån
Norrtälje – Bino Drummond (M) 87 000kr/mån
Haninge – Meeri Wasberg (S) 81 849kr/mån
Upplands-Bro – Fredrik Kjos (M) 79 365kr/mån
Sundbyberg – Peter Schilling (S) 74 700kr/mån
Tyresö – Anita Mattsson (S) 73 548kr/mån
Nynäshamn – Harry Bouveng (M) 71 500kr/mån
Nykvarn – Gunilla Lindstedt (NP) 71 500kr/mån
Vaxholm – Malin Forsbrand (C) 70 626kr/mån
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MINNESANTECKNINGAR
Fullmäktigeberedningen
Plats och tid

Sammanträdesdatum:

2022-03-29

Digitalt via Teams 2022-03-29 kl 16.00

Ajournering
Ledamöter
Beslutande

Andreas Åström (M), ordförande

Närvarande ersättare

Claus Dürhagen (MP)

Karl-Erik Lindholm (KD), vice
ordförande
Annika Falk (S), andre vice ordförande
Martin Normark (L)
Lisa Edwards (C)
Katarina Olofsson (SD)
Erik Karlsson (V)
Övriga deltagare

Sara Lauri, kanslichef
Sanam Panzaj Dahlqvist, controller ekonomiavdelningen

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

Sammanträdesdatum:

2022-03-29

§1
Reglemente för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 22/0144

Fullmäktigeberedningen beslutar
1. Fullmäktigeberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
komplettera tidigare utredning genom att ta fram förtydligat underlag
där arvodeskostnader särredovisas, samt särredovisa
överförmyndarkostnader.
2. Mötet den 26 april kl. 16.00 flyttas fram till den 27 april kl. 14.00.
Inbjudan till mötet är utskickat. Eventuella handlingar skickas ut
närmare mötet.
3. Fullmäktigeberedningen ger partierna i uppdrag att inom respektive
parti resonera och föra dialog om hur nämnder kan kategoriseras.
Målsättningen är att hitta en principiell modell för arvoderingar, en
överenskommelse om ramar före valet. Överenskommelsen kan
kompletteras efter valet. Detta följs upp vid fullmäktigeberedningens
möte den 27 april 2022 kl. 14.00.

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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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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Reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till
förtroendevald a

Reg l emen te för arvod en och ekonomiska
ersättnin g ar til l förtroen d evald a
1
1.1

In l ed an de b estämmel ser
Förtroendeuppdrag som omf attas av bestämmelserna

Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12–18 §§,
kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upplands-Bro
kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäk t ige,
fullmäkti geberedni ngar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar,
nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl.
Bestämmelser na gäller även för ledamöter och ersättare som företräder
nyttjarna i självför valt ni ngsor gan. Överförmyndare jämställs i detta reglemente
med ordförande i verksamhetsnämnd.

1.2

Heltids- och deltidsarvoderade f örtroendevalda

Med heltidsar voderad förtroendevald avses den som ägnar hela sin arbetstid åt
uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som
ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.
Omfattningen av förtroendemannauppdraget sker genom att jämföra årsarvodet
för den förtroendevalde med årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande
(KSO).
Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs- eller yrkesverksamhet
högst i den omfattning som utgör mellansk il lnaden mellan uppdragets
omfattning och heltid.
Med heltidsar voderad jämställs förtroendevald med två eller flera
deltidsarvoden, vilka sammanräk nade uppgår till ett heltidsarvode.
Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har
deltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 procent av arvodet för
KSO.

1.3

Storleken på arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utgår med det belopp som fullmäkti ge beslutat enligt
bilaga 1. Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag.
Kommunfull mäk t ige kan besluta om att rekommendera belopp även för
uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för förtroendevalda baseras på
följande principer :
Utgångspunk ten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för KSO.
Årsarvodet för KSO motsvarar 111 % av årsarvodet för en
riksdagsledamot.
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Ordförande i nämnder och utskott av kategori 1 arvoderas med 20 % av
arvodet för KSO.
Ordförande i nämnder och utskott av kategori 2 arvoderas med 10 % av
arvodet för KSO.
Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas
med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive
nämnd/ut skot t.
Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott
arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller
respektive nämnd/utskott.
Övriga årsarvoden motsvarar andelar av årsarvodet för KSO i enlighet
med bilaga 1.
Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med
utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot.
Övriga årsarvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån
andel av arvodet för KSO.
Övriga ersättningar, förutom schablonbelopp, motsvarar andelar av
prisbasbelopp.
Schablonbelopp är beräknade utifrån vad som anges i bilaga 1.
Nivåerna justeras i januari varje år och följer de nivåer som vid tiden är
gällande för de faktorer som beloppen är baserade på.
Andelar avrundas till två decimaler.
Arvoden och ersättningar i kronor avrundas till närmaste heltal.

2

Arvoden

2.1

Årsarvode

Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med
de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga 1.
Ledamöter i styrelsens, nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta
årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunful lmäkt i ge genomförs.
Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
(presidiet) täcker följande aktiviteter :
a) förhandli ng eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
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d) överläggning med förvalt ningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
e) presidiemöte i fullmäkti ge, nämnd eller utskott,
f) besiktning eller inspektion,
g) överläggning med utomstående myndighet eller organisat ion,
h) fullgörande av granskningsuppgi ft inom ramen för ett revisionsuppdrag,
i) ärendeuttag och andra besök på förvaltni ngen eller i verksamheten,
j) kontakter med allmänheten per telefon, e-post, brev och besök,
k) möten med föreningsli vet och olika intressegr upper,
l) uppvaktningar och representation,
m) beslutsfat tande enligt delegation eller reglemente,
n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och/eller vice
ordförande.
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen
arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut
upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen
arvode från och med nästkommande kalendermånad.
Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är
förhindr ad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två månader, ska
arvodet för tiden därefter minskas i motsvarande mån som frånvaron pågår.
Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden
besluta att annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på
detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den
frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett.

2.2

Sammanträdesarvode

Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare och andra
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode.
Sammanträdesar vode utgår, för varje sammantr äde som den förtroendevalde
deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen är beroende
av sammanträdets längd och den förtroendevaldes närvaro.
Sammanträdesar vode utgår för:
a. sammanträde med kommunful lmäkt i ge, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedni ngar samt revisorernas
sammanträden,
b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper, som tillsät ts av kommunful lmäkt i ge, kommunst yrelse
eller nämnd,
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c. protokollsjusteri ng,
d. konferens, infor mationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs, utbildning eller liknande som rör kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
e. förhandli ng eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisat ion eller annan motpart till kommunen,
f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
h. överläggning med förvalt ningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
i.

presidiemöte i fullmäkti ge, nämnd eller utskott,

j. besiktning eller inspektion,
k. överläggning med utomstående myndighet eller organisat ion,
l.

aktiviteter som ingår i uppdrag som beslutats av kommunful lmäkt i ge.

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett
grundarvode för den första timmen av tjänstgör ingen och därefter ett halvt
timarvode per påbörjad halvt imme. Grundarvode avser täcka tid för
förberedelse och inläsni ng inför sammanträdet.
Tillämpningsanvisning
För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 betalas grundarvode ut
för timmen mellan kl. 15.00 och 16.00. Ett helt timarvode betalas ut för
timmen mellan kl. 16.00 och 17.00. Ett halvt timarvode betalas ut för den
påbörjade halvt immen mellan kl. 17.00 och 17.20.

Förtroendevald erhåller sammanträdesar vode för punkten c) med
-

ett helt timarvode oavsett hur lång tid justeringen tar, om särskild tid
och plats för detta beslutats.

-

Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.

För övriga punkter utgår ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme om inget
annat framgår av särskilt beslut.
För deltagande i aktivitet enligt punkten d) krävs protokollfört beslut i styrelse,
nämnd eller utskott alternativt delegationsbeslut enligt exempelmall i bilaga 2.
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För kurser, konferenser och resor med mera ska deltagare återrapportera
resultatet. Av beslutet ska det framgå om arvode utgår eller ej för aktiviteten.
För de fall att arvode utgår ersätts den förtroendevalde med ett fast belopp
enligt följande:
-

För halvdag (aktiviteter upp till fyra timmar)

-

För heldag (aktiviteter över fyra timmar)

Belopp framgår av bilaga 1.
Rätten till sammanträdesar vode för förtroendevalda med årsarvode begränsas
enligt vad som anges i punkten 2.1.
2.2.1 Begränsningar
Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala
årsarvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.
Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte
rätt till sammanträdesar vode.
Arvoden för kommunfull mäk t igesammanträden utgår alltid och samordnas
därmed ej med övriga arvoden.
Ersättning utgår med totalbelopp, inklusi ve reseersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar, för maximalt belopp
motsvarande åtta timarvoden/dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska
då framgå av protokollfört beslut alternativt delegationsbeslut.
För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode.

2.3

Gruppledararvode

Ersättning utgår till varje parti i kommunf ullmäkt i ge, för särskilda uppdrag i
anslutni ng till partiarbetet (gruppledararvode).
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.
Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i
kommunful lmäkt i ge. Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller
enligt skriftlig instrukt ion från partiet enligt mall som följer av bilaga 3.

2.4

Ersättning till gruppledare för den politiska ledningen

Ersättning utgår till gruppledare för den politiska ledningen.
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

2.52.4

Ersättning till partier i opposition

Ersättning utgår till varje parti i kommunf ullmäkt i ge som inte ingår i den
politiska ledningen.
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.
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Fördelningen av ersättningen baseras på antalet mandat som respektive
oppositionspart i besitter. Respektive partis del av ersättningen utbetalas till
gruppledare eller enligt skrift lig instrukt ion från partiet enligt mall som följer
av bilaga 4.

2.62.5

Politiska sekreterare

Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst
belopp/mandat i kommunfull mäk t ige. Ersättning utgår för minst tre mandat och
högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än
tolv mandat. Ersättningen utbetalas till utsedd politisk sekreterare eller enligt
mall som följer av bilaga 5.
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3
3.1

Ersättn ing ar
Resekostnadsersättning

Resor ska ske i enlighet med kommunens resepolicy.
Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för
förtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag
om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken
sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa.
Om flera sammanträden hålls i anslut ning till varandra ska sammanträdena i
arvodeshänseende betraktas som ett sammanträde som berättigar till
reseersättning en gång.
Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp enligt bilaga
1.
Ersättning för resa med kollektivtr afiken ersätts med schablonbelopp enligt
bilaga 1.
För heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer
från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil. Om
resan påbörjas från årsbostaden och den sträckan blir kortare än om avståndet
räknas från kommunhuset gäller det kortare avståndet från bostaden.

3.2

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga 1. Ersättning
med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg
som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger
sammanträdesarvode.
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse
eller av jordbruksfastighet.
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Inkomst av kapital och tillfäl li g förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst.
Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.3

Förlorad pensionsf örmån

Särskild ersättning i form av ett pensionstil lägg kan utges till förtroendevald
vars tjänstepension i anställni ngen konstateras ha minskat på grund av det
kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad pensionsför mån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.4

Förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterför mån, dock
högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad semesterför mån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.5

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas ut till funkt ionsnedsatt förtroendevald för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget
och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor,
ledsagare, tolk, hjälp med inläsni ng och uppläsning av handlingar och
liknande.
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3.6

Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12)
år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar ) och ej heller för tid, då
barnet vistas i sin ordinarie förskoleverk samhet och skolbarnsomsor g.
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3.7

Kostnader för vård och tillsyn av person med
funktionsnedsättning eller person som är långvarigt
sjuk

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende person
med funktionsnedsätt ni ng eller person som är långvar i gt sjuk, som den
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förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna
föranletts av det kommunala förtroendeuppdraget.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar ).
Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.
Tillämpningsanvisning
Ersättning betalas ut efter att intyg som styrker inkomstbort fallet /kostnaden
inkommit.

4
4.1

Övrig a förmån er
Grupplivskydd 1

Deltidsar voderad förtroendevald – som inte omfattas av
tjänstegruppl ivförsäkr i ng i den egna anställni ngen – liksom heltidsar voderad
tillför säkras grupplivsk ydd under mandatperioden genom att kommunen
tecknar en särskild grupplivförsäk r ing i KPA Livförsäkr i ng AB.

4.2

Omställningsstöd och pension2

Förtroendevald omfattas av bestämmelser om omställningsstöd och pension
OPF-KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäk t iges beslut den 11 juni
2014 § 81.

4.3

Föräldraledighet

För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald, som är tjänstledig med
föräldrapenning, utgår ersättning enligt gällande bestämmelser för kommunens
anställda.

5
5.1

Övrig a b estämmelser
Hur man begär ersättning

För att få ersättning ska den förtroendevalde utöver vad som framgår i detta
reglemente på begäran styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller
kostnader ska anmälas till fullmäkti ges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot dem.

1
2

Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
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5.2

Preskriptionstider

Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.

5.3

Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

5.4

Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga arvoden och
ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens
ordinarie löneutbetalning för de anställda.

6

Bil ag or

Reglementet innehåller följande bilagor :
1. Fastställda belopp
2. Mallexempel delegationsbeslut
3. Blankett utbetalning gruppledararvode
4. Blankett utbetalning ersättning till partier i opposition
5. Blankett utbetalning ersättning till politiska sekreterare
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1 Inledning
Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarv odet för kommunstyrelsens
ordförande (KSO) som motsv arar 111 % av årsarvodet för riksdagsledamot. Öv riga
arv oden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO i enlighet med tabeller
nedan.
Årsarvo de riksdagsledamot
111 %av årsarvo de för riksdagsledamot
Pri sbasbelopp

858 000
952 380
48 300

2 Fasta kommunala
årsarvoden
Procentandel
av KSO:s
arvode
3
Ko mmunfullmäktiges ordförande
1,2
Ko mmunfullmäktiges vice ordförande
1,2
Ko mmunfullmäktiges andre vice ordförande
1,2
Ko mmunfullmäktiges valberednings ordförande
3
Fö rtroendevald revisor
100
Ko mmunstyrelsens ordförande
40
Ko mmunstyrelsensvice ordförande
50
Ko mmunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd
3
Va lnämndens ordförande under valår
40 % a v o rdf.
Va lnämndens vi ce ordförande under valår
20
Ordfö rande verksamhetsnämnd, kategori 1
40 % a v o rdf.
Vi ce ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1
50 % a v o rdf.
2:e vi ce o rdförande ve rksamhetsnämnd, kategori 1
10
Ordfö rande verksamhetsnämnd, kategori 2
40 % a v o rdf.
Vi ce ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2
50 % a v o rdf.
2:e vi ce o rdförande ve rksamhetsnämnd, kategori 2
20
Ord fö rande utskott, kategori 1
Förtroendevald

Si d 3 a v 6

Årsarvode,
belopp
28 571
11 429
11 429
11 429
28 571
952 380
380 952
476 190
28 571
11 429
190 476
76 190
95 238
95 238
38 095
47 619
190 476
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40 % a v o rdf.
50 % a v o rdf.
10
40 % a v o rdf.
50 % a v o rdf.
11
1,3

Vi ce ordförande utskott, kategori 1
2:e vi ce o rdförande utskott, kategori 1
Ord fö rande utskott, kategori 2
Vi ce ordförande utskott, kategori 2
2:e vi ce o rdförande utskott, kategori 2
Öve rfö rmyndare
Öve rfö rmyndares ersättare

76 190
95 238
95 238
38 095
47 619
104 762
12 381

2.1 Ka te gorise ring a v nä m nder och utskott
2.1
Enligt förslag till beslut gesfullmäktigeberedningen i uppdrag att eftervalet
sammanträda på nytt för att ta framett förslag på kategorisering av nämnderna.
Förslaget ska därefter fastställas av kommunfullmäktige innan årets utgång och
bibehållen budgetram ska eftersträvas.

Kategori 1

Kategori 2

Utb ildningsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Ku l tur- och fritidsnämnden

Bygg- och miljönämnden

So cialnämnden

Te kniska nämnden

Äl d re- o ch omsorgsnämnden
Trygghetsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet

3 Övriga kommunala
arvoden och ersättningar
Ersättning/ arvode
Sammanträdesarvode, timarvode
Sammanträdesarvode, grundarvo de
Arvo d e vid kurser, utbildningar mm halvdag
Arvo d e vid kurser, utbildningar mm heldag

Si d 4 a v 6

Belopp i k ronor
Förk laring
Mo tsvarar 0,38 % av
184
p risbasbelopp
Mo tsvarar 2
367
ti marvoden
Mo tsvarar 4
734
ti marvoden
Mo tsvarar 8
1468
ti marvoden
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Gru p pledararvode/parti
Ersättning till politiska sekreterare/ mandat i KF
(e rsättning utgår för minst 3 mandat, max 12
mandat)
Ersättning till partier i opposition, fördelas
u ti från antal mandat i KF

Mo tsvarar 4,5
p risbasbelopp
Mo tsvarar 77 % av
p risbasbelopp

Mo tsvarar 11
p risbasbelopp
En ligt modell i beslut
Extra ersättning till gruppledare för den politiska i KF 181121 beräknat
l edningen samt till partier i opposition
me d belopp för år
2020
En ligt Skatteverkets
Reseersättning egen bil/ mil
s chablon
Uti från ett
s ammanträde på tre
ti mmar och att
k ostnaden för
Ersättning för parkering inom Upplands-Bro
p a rkering i UpplandsBro är 5 kr/ timme
me d fri parkering
fö rsta timmen.
Uti från kostnaden för
Ersättning för resa med kollektivtrafik
e n resa ToRmed SL
me d enkelbiljett.
Uti från SCB:s statistik
o m medellön i
Sve rige år 2018 och
fö rsäkringskassans
b e räkning av
å rsarbetstid för
h eltidsarbete u tgör
s chablonen 3/ 4 av
Sch ablonersättning förlorad arbetsinkomst
vä rd et.
Fu nktionsnedsatt förtroendevalda särskilda
Mo tsvarar 0,21 %av
k ostnader/ timme
p risbasbelopp
Mo tsvarar 0,21 %av
Ba rntillsynskostnader/ timme
p risbasbelopp
Ma xbelopp/ dag för kostnader för vård och tillsyn Mo tsvarar 2,5 % av
a v p erson med funktionsnedsättning (ersätts
p risbasbelopp
me d faktiskt kostnad upp till maxbelopp)

Si d 5 a v 6

217 350
37 191

531 300
209 524

19
10

78

156

101
101
1208
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4 Årsarvoden i kommunala
bolag
Rekommendationen är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer
somgäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och v erksamhetsnämnder, det v ill säga
att v ice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra v ice
arv oderas med 50 % årsarvodet för ordförande.
4.1

Re kom m e nderade å rsa rvoden

Upplands-Bro Kommunföretag AB
Mo tsvarar 10 %av
a rvo de för KSO
40 % a v o rdf.
50 % a v o rdf.

Ord fö rande
Vi ce ordförande
An d re vi ce ordförande
AB Upplands-Brohus
Ord fö rande
Vi ce ordförande
An d re vi ce ordförande
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Ord fö rande
Vi ce ordförande
An d re vi ce ordförande

95 238
38 095
47 619

Mo tsvarar 12,8 % av
a rvo de för KSO
40 % a v o rdf.
50 % a v o rdf.

121 905
48 762
60 952

Mo tsvarar 7,2 %av
a rvo de för KSO
40 % a v o rdf.
50 % a v o rdf.

68 571
27 429
34 286

4.2 Re kom m e ndationer om be grä nsningar
Enligt reglementet för arv oden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns
en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta
arv oden än v ad som utgår till KSO i årsarv ode.
Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarv ode i kommunalt bolag,
öv erskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarv odet regleras så att de
årliga arv odena sammantaget inte överskrider årsarv odet för KSO.

Si d 6 a v 6

att öka antalet ledamöter i Kommunfullmäktige - KS 21/0543-3 Svar på motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i Kommunfullmäktige : Svar på motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i Kommunfullmäktige

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Tove Nilsson

2022-05-03

KS 21/0543

Juridikenheten

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Tove.Nilsson@upplands -bro.se

Svar på motion om att utreda när det är dags
att öka antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med förslaget att antalet ledamöter lämnas oförändrat
till dess att antalet röstberättigade har överstigit 24 000, vilket förväntas ske
under den kommande mandatperioden 2022–2026.

Sammanfattning
Den 6 oktober 2021 inkom Vänsterpartiet genom Erik Karlsson med en motion
med förslag om att kommunen tillsätter en utredning som får i uppdrag att ta
fram ett förslag när det är dags för oss att gå till val med minst 51 ledamöter i
kommunfullmäktige i stället för våra nuvarande 41.
I 5 kapitlet 5 § kommunallagen regleras vilket antal ledamöter och ersättare
som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas av fullmäktige i respektive
kommun till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med över 16 000
röstberättigade och minst 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade.
Upplands-Bro kommun hade vid årsskiftet 31 082 invånare enligt SCB:s
befolkningsstatistik. Av dessa är 22 978 röstberättigade, enligt
valmyndighetens preliminära uppgifter om antal röstberättigade inför valet
2022. Kommunen växer och före valet 2026 kan antalet röstberättigade
förväntas överstiga 24 000.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022



Motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige den 6 oktober 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret bedömer att det kommer finnas anledning att justera
antalet ledamöter i fullmäktige inför valet 2026.
Kommunledningskontoret föreslår att antalet ledamöter lämnas oförändrat till
dess att antalet röstberättigade har överstigit 24 000, vilket förväntas ske under
den kommande mandatperioden 2022–2026. En kontroll av om antalet
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0543
Kommunledningskontoret
röstberättigade har överstigit 24 000 bör göras i god tid före valet 2026,
förslagsvis under andra eller tredje kvartalet 2024.
Antalet ledamöter anges i 1 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige. När
det blir dags att ändra antalet ledamöter behöver även arbetsordningen ändras.

Barnperspektiv
Det är centralt att den demokratiska processen, med allmänna val till riksdag,
kommun och region, fungerar väl för alla medborgare, både vuxna och barn.

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.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om att utreda när det är dags att öka antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige den 6 oktober 2021
Beslut sänds till
 Motionsställaren

2 (2)
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Upplands-Bro kommunen
kommun@upplands-bro.se

Motion
Utred när det är dags att öka antalet ledamöter i KF
Vänsterpartiet ser med glädje att vår kommun växer och att vi stadigt kan hälsa nya innevånare
välkomna i vår vackra bygd!
Vi har visserligen just bara passerat 30 000- sträcket på antal innevånare och närmar oss så sakteliga
antalet 24 000 röstberättigade där vi skall höja antalet ledamöter i kommunfullmäktige med minst
10 personer.
För att det, när vi passerat 24 000 röstberättigade skall komma som en överraskning föreslår
Vänsterpartiet
att
kommunen tillsätter en utredning som får i uppdrag att ta fram ett förslag när det är dags för oss att
gå till val med minst 51 ledamöter i kommunfullmäktige i stället för våra nuvarande 41.

Håbo-Tibble den 23 september 2021

Erik Karlsson
gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
nås via hemsidan
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1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-02

KS 22/0291

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Framställan från AB Upplands-Brohus om
avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby
2:293, Svartviksbacken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om
avyttring av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293, Svartviksbacken.

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den
19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att
Upplands-Brohus avyttrar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293 till ett
försäljningspris om 197,3 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 89
lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att
göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta
Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag. I det årliga
ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits med att
bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022



Framställan från AB Upplands-Brohus den 19 april 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den
19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att
Upplands-Brohus avyttrar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293 till ett
försäljningspris om 197,3 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 89
lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att
göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta
Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag.
Fastigheten är belägen på Svartviksbacken 1 - 18. Husen, som är i två våningar,
uppfördes 2007. På fastigheten finns 89 lägenheter med en total boarea om 6
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Datum

Vår beteckning

2022-05-02

KS 22/0291

Kommunledningskontoret
088 m² samt 96 parkeringsplatser. 11 lägenheter hyrs idag av socialkontoret för
LSS. Dessa lägenheter kommer att förvärvas av Upplands-Brohus och fortsätta
hyras ut till socialkontoret.
Kommunledningskontorets kommentar
I det årliga ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits
med att bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.
Kommunledningskontoret är positiva till att ombildning i enlighet med
ägardirektivet sker.

Barnperspektiv
Genom att ombilda delar av fastighetsbeståndet ges familjer möjlighet till flera
olika val av boendekarriär. Att etablera sig på bostadsmarknaden, genom olika
upplåtelseformer är en förutsättning för goda livsvillkor under barn och ungas
uppväxt. Ett bostadsbestånd med varierade upplåtelseformer ger goda
förutsättningar för möten mellan olika människor, i olika skeden av livet och
från olika bakgrund. Möten är en förutsättning för gemenskap och ger goda
förutsättningar för ökad attraktivitet och trygghet. Faktorer som verkar positivt
på barn och ungas livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Framställan från AB Upplands-Brohus
Beslut sänds till
 AB Upplands-Brohus

2 (2)
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Skrivelse kommunstyrelsen

UBH-2022-AnHe-0694

Framställan från AB Upplands-Brohus om avyttring av
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Upplands-Brohus
avyttrar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293 till ett
försäljningspris om 197, 3 mnkr
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Upplands-Brohus bildar
ett dotterbolag varigenom fastigheten kommer att avyttras
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att det bildade dotterbolaget
avyttras till Bostadsrättsföreningen Svartviksbacken. I och med
avyttringen ombildas 89 hyresrätter till bostadsrätter.
Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen
den 19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att
godkänna att Upplands-Brohus avyttrar fastigheten Kungsängens Kyrkby
2:293 till ett försäljningspris om 197,3 mnkr. Syftet med försäljningen är att
ombilda de 89 lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter
överlåts, är att göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar
inhämta Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag.
Bakgrund
I de årliga ägardirektiven för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019
funnits med att bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.
Styrelsen för AB Upplands-Brohus har den 22 mars 2022 enligt § 38/2022
fattat beslut om att erbjuda bostadsrättsföreningen Svartviksbacken att
förvärva fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:293 till ett pris om 197,3 mnkr.
Kort om fastigheten Kungsängens kyrkby 2:293
Fastigheten är belägen på Svartviksbacken 1 - 18. Husen, som är i två
våningar, uppfördes 2007. På fastigheten finns 89 lägenheter med en total
boarea om 6 088 m² samt 96 parkeringsplatser. 11 lägenheter hyrs idag av
socialkontoret för LSS. Dessa lägenheter kommer att förvärvas av UpplandsBrohus och fortsätta hyras ut till socialkontoret.
Tider
•
•
•
•
•

April - prospekt till föreningens styrelse
April/maj - besiktning av fastigheten
Maj/juni - köpstämma
Juni - avtal
Tillträde enligt överenskommelse
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Skrivelse kommunstyrelsen

UBH-2022-AnHe-0694

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-19
Skickas till
Kommunstyrelsen för vidare behandling
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-02

KS 22/0292

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Framställan från AB Upplands-Brohus om
avyttring av del av fastigheten Bro Råby 3:90,
Råbystigen i Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus om
avyttring av del av fastigheten Bro Råby 3:90. Råbystigen i Bro.

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den
19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att
Upplands-Brohus avyttrar del av fastigheten Bro Råby 3:90 till ett
försäljningspris om 68,4 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 54
lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att
göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta
Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag. I det årliga
ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits med att
bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022



Framställan från AB Upplands-Brohus den 19 april 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den
19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att godkänna att
Upplands-Brohus avyttrar del av fastigheten Bro Råby 3:90 till ett
försäljningspris om 68,4 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de 54
lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är att
göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta
Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag.
Ombildningen avser två huskroppar på fastigheten Bro Råby 3:90, Råbystigen
1 - 15 (ojämna nummer). Husen, som är i tre våningar, uppfördes 1971. Husen
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Datum

Vår beteckning

2022-05-02

KS 22/0292

Kommunledningskontoret
på de aktuella adresserna innehåller 54 lägenheter med en total boarea om 4
156 m². Bostadsrättsföreningen kommer att få möjlighet att blockhyra 54
parkeringsplatser på den gemensamma parkeringsplatsen som ligger utmed
Enköpingsvägen. För att kunna genomföra försäljningen kommer en
avstyckning att göras. Att genomföra en fastighetsbildning tar lång tid och ökar
osäkerheten vad gäller tidplanen för att slutföra processen.
Kommunledningskontorets kommentar
I det årliga ägardirektivet för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019 funnits
med att bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.
Kommunledningskontoret är positiva till att ombildning i enlighet med
ägardirektivet sker.

Barnperspektiv
Genom att ombilda delar av fastighetsbeståndet ges familjer möjlighet till flera
olika val av boendekarriär. Att etablera sig på bostadsmarknaden, genom olika
upplåtelseformer är en förutsättning för goda livsvillkor under barn och ungas
uppväxt. Ett bostadsbestånd med varierade upplåtelseformer ger goda
förutsättningar för möten mellan olika människor, i olika skeden av livet och
från olika bakgrund. Möten är en förutsättning för gemenskap och ger goda
förutsättningar för ökad attraktivitet och trygghet. Faktorer som verkar positivt
på barn och ungas livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Framställan från AB Upplands-Brohus
Beslut sänds till
 AB Upplands-Brohus
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Skrivelse kommunstyrelsen

UBH-2022-AnHe-0695

Framställan från AB Upplands-Brohus om avyttring av del
av fastigheten Bro Råby 3:90
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Upplands-Brohus
avyttrar del av fastigheten Bro Råby 3:90 till ett försäljningspris om
68,4 mnkr
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Upplands-Brohus bildar
ett dotterbolag varigenom fastigheten kommer att avyttras
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att det bildade dotterbolaget
avyttras till Bostadsrättsföreningen för Råbystigen 1 - 15. I och med
avyttringen ombildas 54 hyresrätter till bostadsrätter.
Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen
den 19 april 2022 där man gjort en framställan till kommunen om att
godkänna att Upplands-Brohus avyttrar del av fastigheten Bro Råby 3:90 till
ett försäljningspris om 68,4 mnkr. Syftet med försäljningen är att ombilda de
54 lägenheterna till bostadsrättslägenheter. Praxis, när fastigheter överlåts, är
att göra detta genom bolag varför Upplands-Brohus önskar inhämta
Kommunfullmäktiges medgivande att bilda ett dotterbolag.
Bakgrund
I de årliga ägardirektiven för AB Upplands-Brohus har det sedan 2019
funnits med att bolaget ska ombilda lämpliga hyresfastigheter till bostadsrätt.
Styrelsen för AB Upplands-Brohus har den 25 januari 2022 enligt § 11/2022
fattat beslut om att erbjuda bostadsrättsföreningen för Råbystigen 1 - 15 att
förvärva del av fastigheten Bro Råby 3:90 till ett pris om 68,4 mnkr.
Kort om del av fastigheten Bro Råby 3:90
Ombildningen avser två huskroppar på fastigheten Bro Råby 3:90,
Råbystigen 1 - 15 (ojämna nummer). Husen, som är i tre våningar, uppfördes
1971. Husen på de aktuella adresserna innehåller 54 lägenheter med en total
boarea om 4 156 m². Bostadsrättsföreningen kommer att få möjlighet att
blockhyra 54 parkeringsplatser på den gemensamma parkeringsplatsen som
ligger utmed Enköpingsvägen. För att kunna genomföra försäljningen
kommer en avstyckning att göras. Att genomföra en fastighetsbildning tar
lång tid och ökar osäkerheten vad gäller tidplanen för att slutföra processen.
Tider
• Mars - prospekt till föreningens styrelse
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•
•
•
•

April - besiktning av objektet
Maj - köpstämma
Juni – avtal
Tillträde enligt överenskommelse

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad 2022 – 04 - 19
Skickas till
Kommunstyrelsen för vidare behandling
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-02

KS 21/0664

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin
remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter
från U&WE.
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En tydlig strategi för miljö och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och
en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.

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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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Miljö- och klimatstrategi 2023–2030
Beslut sänds till


Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag

2 (2)
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1 Inledning
1.1
Bakgrund och syfte
Upplands-Bros miljö- och klimatstrategi är ett aktiverande styrdokument
utifrån kommunens styrmodell och tydliggör inrikt ningen för kommunens
övergripande miljö- och klimatarbete år 2023-2030. Miljö- och klimatstrategi n
utgår från den vision och de övergripande mål som finns formulerade för
Upplands-Bro kommun.
Miljö- och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens
verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.
Miljö- och klimatstrategin antogs xxxx. Inriktningen är att en
aktualitetsprövni ng bör ske varje mandatperiod.
1.2
Ansvar, genomförande och uppföljning
I Upplands-Bro är kommunstyr elsen ansvarig för det övergripande strategiska
miljö- och klimatarbetet. Det innebär att kommunstyrelsen leder, ger stöd och
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtagandet av miljö- och
klimatstrat egin. På tjänstemannani vå leds arbetet med miljö- och
klimatstrat egin av kommunledningskontoret.
Hela Upplands-Bros kommunor ganisat ion har ett gemensamt ansvar för att de
mål som fastläggs i miljö- och klimatstrategin blir verklighet. Varje nämnd och
företagsstyrelse i kommunen ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbete.
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen till delmål och
aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa
i sina verksamhetsplaner och affärsplaner.
Miljö- och klimatstrategin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska
genomföras inom verksamheter na eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller
bolagsstyrelse har ansvar för att i sin verksamhetsplan eller affärsplan
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formulera aktiviteter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstr ategi ns mål
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffek tiva åtgärderna.
Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstr ategi n också
beskriver viktiga delar av miljöarbetet. Dessa styrdokument har ofta en annan
utgångspunkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett
område mer utförligt. Vissa styrdokument är det lagkrav på att kommunen har.
Eftersom miljö- och klimatstrategin är tvärsektoriell berör den många olika
styrdokument.
Exempel på handlingsplaner och policies som berörs är avfallsplanen,
resepolicyn, VA-planen, dagvattenplanen, översiktsplanen, landsbygdsplan och
fördjupade översiktsplaner.
•

Avfallsplan innehåller mål för insamling och återvinni ng av kommunalt
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi.

•

VA-planen innehåller en heltäckande långsikt i g planering för vattenoch avloppsförsör j ningen i kommunen, vilket är viktigt för målet om att
bidra till cirkulär ekonomi.

•

Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimat målen.

•

Grönplanen, översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner innehåller
principer för grönstruktur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk
mångfald.

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för
ledning och uppföljni ng av all verksamhet och ekonomi. Integrering i
ledningssystem innebär att genomförandet och uppföljningen av miljö- och
klimatstrat egins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsplaner
och affärsplaner.
Målen följs upp kvalitat i vt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer
och nyckeltal tillsammans med annan uppföljni ng som mäter kommunens
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arbete men även utvecklingen inom det geografiska området ska ge en bild av
om kommunen styr mot uppsatta mål.
Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas
inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatst rategi n för 2023-2030 utan
fastställs i samband med budget och verksamhetsplaner ing. Förslag till
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorer na ska utvärderas kontinuerl igt och
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda
och ändamålsenli ga för uppfölj ningen.
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2 Prioriterade, strategiska
områden
Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att
bidra till att uppfylla de nationella miljömålen och de globala målen.
De tre prioriteringar na ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriter ingar na
beskriver vad kommunkoncer nen ska verka för på en övergripande nivå. De
ska också vara en utgångspunk t i samverkan med medborgare och näringsli vet.
Prioriteringarna baserar sig på en analys av vilka de stora miljöproblemen r,
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen
prioriterar utifrån sin roll och rådighet. Prioriter ingar na baseras även på var
utmaningar na är som störst i förhållande till de nationella miljömålen och
Agenda 2030.
De tre prioriterade områdena är att:
Minska klimatpåverk an
Stärka den biologiska mångfalden
Främja en cirkulär ekonomi
För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med:
Miljö- och klimatkrav i upphandlingar
Hållbar samhällsplaner ing
Delaktighet, informat ion och utbildning
Göra det lätt att göra miljösmar ta val för medborgare och näringsli v
Samverkan med andra aktörer som näringsl ivet, grannkommuner,
regionen och akademi.
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Nationella miljömål
God bebyggd miljö
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Bekämpa klimatförändringarna

Giftfri miljö

Upplands-Bros
prioriterade områden
Cirkulär
ekonomi

Klimat

Levande sjöar och vattendrag

Biologisk
mångfald

Ett rikt växt- och djurliv

Fi gur 1. De pri ori terade områdena bidrar ti ll att uppfyll a de nationell a och global a målen.
Fl era av de åtgärder som k an vidtas har en positiv i nverkan på flera pri ori terade områden och
på flera av mi ljömålen.
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2.1

Klimat

Målen för klimat delas upp i det som avser kommunens geografiska område
(inkluderar invånare och näringsl ivet) och det som rör kommunen som
organisat ion (inklusive kommunala bolag).
Det långsiktiga målet för det geografiska området Upplands-Bro är
samma som för länet och i RUFS 2045.
Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av
växthusgaser, för att därefter nå negativa utsläpp.
Det långsik tiga målet kompletteras med följande delmål för kommunen som
geografiskt området (motsvarande som för länet, i RUFS 2050 och
energipolitiska ramverket):
senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthusgaser ut ett
konsumt ionsperspekt i v ska halveras,
senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70
procent, jämfört med år 2010,
senast år 2030 ska den genomsnitt l iga energianvändni ngen per invånar e
ha minskat med 30 procent jämför med 20142
senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från förnybara
källor.
Det långsiktiga målet kompletteras med följande mål för
kommunorganisationen inklusive kommunägda bolag:
kommunor ganisationen strävar efter att bli klimat neut ral till år 2030,

1

Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet
2014 hade Upplands-Bro 16 MW h/invånare. 30 procents minskning till år 2030 motsvarar
minskningen i RUFS.
2
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kommunor ganisationens klimatpåverkan ska ha minskat med 50
procent år 2030, jämfört med år 2020.
Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se
Bilaga 1.
Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan
exempelvis vara:
fortsatt energieffek t iviser i ng så att användningen av energi minskar,
den energi som används är från förnybara källor,
investeringar i solceller,
utbyggnaden av förnybar energi,
utfasning av fossila bränslen i fjärrvär men,
elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektiviser ingar /nya lösningar för
att klara efterfrågan,
byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100,
RME) och/eller el,
förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara
bränslen,
plast fasas ut som förpackningsmater ial och som råvara i produkter som
köps in,
plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den
plast man inte kan reducera,
inköp och användning av produkter med hög klimatpåverkan minskar
(t.ex. betong, cement, nötkött),
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upphandling med krav på livsmedel med låg klimatpåverkan och högt
bidrag till andra miljöaspek ter (t.ex. närproducerat, ekologiskt,
växtbaserat),
upphandling med krav på produkter för nybyggnat ion som har ett lägre
klimatavtr yck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),
kollektivtrafik, parkerings- och cykelåtgärder,
utbyggnad av laddinfrastr uk t ur för laddning av elfordon,
förtätning i kollektivtraf ik nära lägen,
inspirat ion och utbildning av medarbetare,
kampanjer och informat ionsmat erial, rådgivning och dialog med
invånare och näringsl ivnär ingsl iv t ex genom energi- och
klimatrådgi vningen, i näringsli vsdialoger och i tillsynen, och
samarbeta med näringslivet om kolsänkor i kommunen (t.ex. i form av
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som
kan skapas (t.ex. genom biokol).
Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmålen och
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretisering av vad som behövs för att
uppnå målen.
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2.2

Biologisk mångfald

De övergripande målen med kommunens arbete för biologisk mångfald är att:
ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de
ekosystemtjänster som kommuni nvånar nas välfärd vilar på och
förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper
som är typiska för kommunen och restaurera områden som är extra
värdefulla för andra arter.
M ålen kan till exempel innebära att:
arealen skyddade områden ökar,
viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),
skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem
minskar och deras bevarandestatus stärks,
främmande, invasiva arter bekämpas,
jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen
eller läckage av växtnär ingsämnen,
skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal
skog, eller har andra speciella krav på livsmiljö, etablera och föryngra
sig,
vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämni ng,
vatten som släpps ut i omgivningen renas till den grad att det kan
användas igen,
särskilt fokus ägnas åt att identifiera ekosystemtjänster som
kommuninvånar nas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som
matproduktion, reglerande tjänster så som reglering av temperatur,
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rening av vatten, mildr ing av sommarhetta och kulturella tjänster så
som rekreation och inspiration.
kommunen samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering
för att bevara eller stärka biologisk mångfald och använda naturbaserade lösningar,
Delar av det övergripande målet konkretiseras redan i kommunens
översiktsplan, landsbygdsplan och grönplan. Exempel på delmålen och
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för
att uppnå målen.
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2.3

Cirkulär ekonomi

Det övergripande målet för kommunen som geografiskt område är liksom
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används
effektivt i giftfr ia cirkulära flöden och ersätter jungfr ul iga material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyt tjandet. Det
minskar den negativa påverkan på miljön.
M ålet kan exempelvis innebära att:
mängden avfall som uppkommer, i kommunor ganisat ionen samt
från invånare och näringsl iv, minskar,
kommunalt avfall materialåtervinns eller återanvänds,
förpackningar ska vara av fossilfr itt material,
krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning,
cirkular itet, kemikaliei nnehåll och material,
krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmedel och lokal
livsmedelsproduktion,
matsvinnet ska minska,
matavfall ska sorteras ut,
spridning av läkemedelsrester, växtskyddsmedel, biocidprodukter,
dioxiner och andra främmande ämnen till omgivni ngen ska minska,
dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,
kommunens ytvatten ska uppnå miljök val itetsnor men för ytvatten
(ekologiska och kemisk status),
utsläpp av dioxin från punktkällor ska minimer as,
kemikalieanvändni ngen ska minska i skolor och förskolor. Farliga
ämnen ska fasas ut kommunens verksamheter,
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kommunen utövar tillsyn på förorenade områden, miljöfar li ga
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och
bekämpningsmedel,
bygg- och rivningsavfal l återanvänds eller materialåter vinns,
en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyproduktion
undviks och tjänster premieras.
Delar av det övergripande målet konkretiseras redan i kommunens
avfallsplan och VA-plan. Exempel på delmålen och åtgärderna (Bilaga 3)
kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att uppnå målen.
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3 Bilaga 1 - Innebörden av
begrepp
Växthusgaser
Gaser som har en uppvärmande effekt på klimatet. De vanligaste
växthusgaser na är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en
växthusgas. Därtill finns ett antal industr iel lt tillverkade gaser (HFC:er, PFC:er
och SF6) som används för olika industr iel la tillämpni ngar (exempelvis
köldmedia i kylanläggni ngar). Man skiljer ibland på växthusgaser från olika
ursprung, framförallt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid
(från biobränslen och biomaterial), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.

Klimatpåverkan
En ökning av halterna växthusgaser i atmosfären innebär att klimatet påverkas.
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare
stormar, varmare värmeböljor, torrare torrperioder).
De olika växthusgaser na har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är
mäts i koldioxidek vi valenter (CO2e) och har ett spann mellan ett kilogram
koldioxidek vi valenter per kilogram växthusgas (koldioxid) till flera tusen
koldioxidek vi valenter per kilogram växthusgas (för vissa industr igaser
exempelvis SF6).
Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en
klimatpåverk an. I princip alla aktiviteter har en klimatpåverkan, även
produktion av förnybar energi och produktion av livsmedel, eftersom de
innebär utsläpp av växthusgaser. Däremot har exempelvis energiproduktion
från förnybar energi mycket lägre klimatpåverk an än fossil energiproduktion.
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Negativa utsläpp och kolsänkor
Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären,
levande och döda organismer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljontals år, adderas till
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindni ng av kol i kolsänkor, är ett
samlingsbegrepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den
bebyggda miljön exempelvis genom att använda material som innehåller kol
(t.ex. träbyggande och material som innehåller kol). Hur stabil en kolsänka är
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens,
från tiotals år till hundratals eller tusentals år.
Sveriges netto-inbindni ng i mark var år 2021 39,8 miljoner tCO2e
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala
klimatpåverk an, inklusive konsumtion av varor som producerats utomlands
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges
territoriella utsläpp av växthusgaser var 86 % (46,3 miljoner tCO2e). Det
absolut största flödet är inbindning är i växande skog.

Klimatneutral och noll nettoutsläpp av växthusgaser
Företag kan kalla sig klimat neut rala (PAS 2060) eller sälja klimat neutrala
produkter (ISO 14021) genom att klimatkompenser a för sin klimatpåverkan
respektive sina produkters klimat fotavtr yck. Detta förhållni ngssätt har
kritiserats av Konsumentverk et som vilseledande (KOV 2021) och ledde till att
konsumentombudsmannen (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för
vilseledande marknadsför ing (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den
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internat ionel la standarden ISO 14 021 gällande användningen av begreppet i
marknadsför ing. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet
klimat neutral kan användas i marknadsför i ng, eller om det ens kan det, utan att
anses vara vilseledande.
Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offent lig verksamhet har
möjligheter att klimatkompensera för sin klimatpåverkan rent legalt.
Exempelvis har Riksrevisionen uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får
klimatkompensera (SR, 2019). Anledningen är att pengar i offentli g
verksamhet ska användas till invester i ngar inom kommunens geografiska
område (SFS 2019:835 Kommunallagen, 2 kap, §1), och klimatkompensat ion
per definit ion innebär investeringar för att minska klimatpåverkan utomlands.
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om
klimat neut ral verksamhet genom att klimatkompensera för sin klimatpåverkan.
Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusgaser, i sitt
långsik t iga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimatneutr al, att
utsläppen av växthusgaser ska vara på samma nivå som, eller lägre än,
inbindningen i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller UpplandsBro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföretag, är att man har
rådighet över markanvändning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor.
Sverige som land kan alltså bli klimatneutralt inom sitt egna geografiska
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definit ion av
klimat neut ral, att kommunor ganisat ionen klimatpåverkan sett ur ett
livscykelperspektiv måste minska till en sådan nivå, att kommunen inom sin
egna markanvändni ng, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att
kommunen inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommunens
geografiska område utanför kommunens mark, eftersom yta även behövs för att
balansera kommuni nvånarnas och företagens återstående klimatpåverkan.
För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommunen drastiskt
reducera kommunor ganisationens klimatpåverkan till en nivå som är så nära
noll att ytterligare sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna
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jämviktspunk t är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är
mest kostnadseffek t ivt. Delmålet om halverad klimatpåverkan till år 2030 är
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpåverkan, och
delmålet om klimatneutral kommunorganisat ion är viktig för att påskynda
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå
målen är att fasa ut användningen av fossila bränslen i kommunens
fordonsflot ta samt i de tjänsteresor och transporter som kommunen beställer.
Det innebär att kommunen i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter
utifrån deras klimatpåverkan. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i
Bilaga 3.

Fossilfri
Fossilfr i innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila
bränslen (raffinerade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning
används för att få energi (el, värme och kraft) och användningen av fossila
råvaror (raffinerade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfr i
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det
räknas som kretsloppsvär me.

Fossilbränslefri
Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med
fossilt ursprung).
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Förnybart
Energi eller material från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvida förnybara källor till
energi och material anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma,
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan
förnyas.
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4 Bilaga 2 - Internationella,
nationella och regionala
mål
4.1

Klimat

4.1.1 Internationellt och nationellt
Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. EU:s
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonvent ion
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.
Sverige har antagit ett långsik t igt klimat mål om att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskilj ning och lagring av
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ
saknas.
Sverige har även tre etappmål:
Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
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Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.
Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvändningssektor n.
Sverige har dessutom en klimat lag som ålägger regeringen ett ansvar att föra en
politik som utgår från klimatmålen och att regelbundet rapportera om
utvecklingen.
Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimatmål för
konsumt ion och export. Ett av målen är att klimatpåverk an från svenskarnas
konsumt ion ska vara netto noll senast 2045.
https://www. natur vardsverket.se/amnesomraden/k li matomstall ningen/sver igesklimatarbete/ sveri ges-del-av-eus-k limatmal/
https://www. natur vardsverket.se/amnesomraden/k li matomstall ningen/sver igesklimatarbete/ sveri ges-k limat mal-och-kli matpolitiska-ramverk/
https://www.r eger ingen.se/pressmeddelanden/2022/04/reger ingen-tar-emotforslag-om- nya-kli matmal- for-konsumtion-och-expor t/

4.1.2 Regionalt
Sveriges nationella klimat och energimål är också länets mål. Utöver målet om
nettonollutsläpp år 2045 finns följande delmål/etappmål:
70 procent minskni ng av utsläppen från transportsektorn till 2030
jämfört med 20103.
100 procent förnybar elproduktion till 20404
50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 20055

3

Etappmål i det svenska miljömålssystemet
Ingår i det energipolitiska ramverket
5 Ingår i det energipolitiska ramverket
4
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I likhet med de nationella klimat och energimålen anger den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) att Stockholms länska nå nettonollutsl pp senast 2045. I RUFS finns också ett mål som innebär
att de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen per invånare från
konsumt ion ska halveras till 2030 jämfört med 2014.

4.2

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

4.2.1 Globalt
På global nivå är det den internat ionel la konventionen om biologisk mångfald
som ligger till grund för Nagoyaprotokollet och Aichimålen.
År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år
2020 (de så kallade Aichimålen). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s
konvention om biologisk mångfald.
Det övergripande målet i Nagoyaplanen är att stoppa förlusten av biologisk
mångfald, säkra resilienta ekosystem och ekosystemtjänster. Målen i planen
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella
förutsättni ngar.

4.2.2 EU-nivå
EU-kommissionen har en strategi för biologisk mångfald för att uppfylla
Aichimålen, Arbetet med grön infrastr uktur skulle enligt målet senast till år
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjänster bevaras samtidigt som
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs.
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Det finns tre EU-naturvårdsdirek t iv (art- och habitatdirek t ivet, fågeldirek t ivet,
havsmiljödirekt i v) samt ett vattendirekt iv som har betydelse för grön
infrastruk t ur.
4.2.3 Nationell nivå
Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoriteten av
kommunerna ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och
förvalt ning av den byggda miljön senast år 2025.
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål:
Gynnsam bevarandestatus och genetiska variationer
Påverkan av klimatförändr ingar
Ekosystemtjänster och resiliens
Grön infrastr uk t ur
Genetiskt modifier ade organismer
Främmande arter och genotyper
Biologisk t kulturarv
Tätortsnära natur

4.3

Cirkulär ekonomi

4.3.1 Nationell nivå
Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi
Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi har en vision om ett
samhälle där resurser används effektivt i gift fr ia cirkulära flöden och ersätter
jungfrul iga material.
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Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och
klimat målen, samt de globala målen i Agenda 2030.
Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på
flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi,
genom lagstift ning för avfallsområdet och genom nya etappmål.
Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska
resursanvändni ngen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.
Denna nationella strategi pekar ut inrikt ningen för det arbete som behöver
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumt ion och affärsmodel ler,
samt gift fr ia och cirkulära materialkr etslopp. Handlingsplaner som beskriver
styrmedel och åtgärder finns.

Handlingsplan för livsmedelsstrategin
Regeringen har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas
ekologiskt senast år 2030 (Regeringen 2017). Det innebär en minskad
användning av växtskyddsmedel och biocider på nationell nivå, eftersom detta
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljömål som
rör biologisk mångfald.

Etappmål
Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.

6

https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/
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Avfall
Förberedande för återanvändning, materialåter vinni ng och annan återvinni ng
av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.
Senast 2025 ska förberedelse för återanvändni ng och materialåter vi nning av
kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök,
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring
och biogas tas tillvara.

Cirkulär ekonomi
Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Farliga ämnen
Användningen av biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.
Användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.
Regleringar och andra åtgärder som minimerar de negativa miljöef fekt erna ska
finnas på plats i Sverige, i EU eller internationellt senast 2030.
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och
minimerade.

M inskat matsvinn
En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 2025.
Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
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5 Bilaga 3 - Förslag på
indikatorer och nyckeltal
Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av flertalet indikatorer.
Kommunstyr elsen bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder
och bolagsstyrelser bör ge förslag. Här är några förslag.

Klimat
Mål

Indikator och nyckeltal

Senast år 2045 ska
Upplands-Bro nå nettonoll utsläpp av
växthusgaser, för att
därefter nå negativa
utsläpp.

Utsläpp till luft av
växthusgaser per
invånare.

Senast år 2030 ska de
direkta utsläppen av
växthusgaser vara mindre
än 1,5 ton per invånare
och år och utsläppen av
växthusgaser ut ett
konsumt ionsperspekti v
ska halveras,

Klimatpåverkan per
invånare,
konsumtionsbaserade
utsläpp. Nyckeltal finns
än så länge bara

Vem tar fram
informationen

Nationella
emissionsdatabasen
som redovisas i
2019: 3,99 ton CO2e/per Kolada.
inv
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tillgängli gt på nationell
nivå7.
2019: 9,01 ton
CO2e/inv.
Senast år 2030 ska
utsläppen från
transportsektorn ha
minskat med 70 procent,
jämfört med år 2010.

Klimatpåverkan från
transportsektorn i
Upplands-Bro

SMHI:s nationella
emissionsdatabas,
Kolada

Senast år 2030 ska den
genomsnitt l iga
energianvändni ngen per
invånare ha minskat med
30 procent jämför med
2014.

Genomsnit t li g
Kolada
energianvändni ng i
Kommunfast igheter och
Upplands Brofastigheter, fördelat per
boyta (m2)

2010: 72 716 ton CO2e

2014: 16 MWh/inv.
Senast år 2040 ska all
elproduktion i kommunen
vara från förnybara källor

Andel av invånar na i
kommunen, respektive
företagen i kommunen,
som har avtal om
förnybar el.

Kolada

Nuläges saknas

7

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaserkonsumtionsbaserade-utslapp-per-person
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Kommunor ganisationen
strävar efter att bli
klimat neut ral till år 2030.

Klimatpåverkan av
kommunor ganisat ionens
verksamhet, inklusive
negativa utsläpp

Kommunstyr elsen

2021: 12 784 ton CO2e
(klimatanal ys
Upplands-Bro kommun)
Kommunor ganisationens
klimatpåverk an ska ha
minskat med 50 procent
år 2030, jämfört med år
2021.

Klimatpåverkan från
kommunor ganisat ionens
verksamhet

Kommunstyr elsen

2021: 12 784 ton CO2e
(klimatanal ys
Upplands-Bro kommun)

Biologisk mångfald
Ekosystemens förmåga att
hantera störningar och
anpassa sig till
förändringar ska stärkas,
så att de kan fortsätta
leverera de
ekosystemtjänster som
kommuninvånar nas
välfärd vilar på.

Kartläggning och
kvantifier i ng av
reglerande, stödjande
och kulturella
ekosystemtjänster i
Upplands-Bro kommun

Förbättra bevarandestatus
för arter som är hotade,

Kartläggning av hotade
arter i Upplands-Bro

Kommunstyr elsen

2019: kartläggning av
ekosystemtjänster i
Upplands-Bro
(Möllegård 2019)
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bevara landskapstyper
som är typiska för
kommunen och restaurera
områden som är extra
värdefulla för andra arter.

kommun samt deras
aktuella bevarandestatus
Kartläggning av för
kommunen typiska
landskapstyper
(geografisk utbredning,
status)
Genomförda
restaureringsproj ekt
(antal samt areal)

Antal invasiva arter
inom kommunen

Skyddad areal i
kommunen (%)
2021: 7,6 %

Cirkulär ekonomi
Stödja en cirkulär
ekonomi där resurser
används effektivt i gift fr ia
cirkulära flöden och
ersätter jungfr ul iga
material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta
kretsloppen och att

Volym hushållsavfal l
och verksamhetsavfall
som samlas in i
kommunen.
Volym avfall som
samlas in genom
förpackningsåter vinning
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optimera
resursutnyttjandet.

och andra typer av
materialåter vi nning.
Vikt material som
samlas in och säljs eller
ges vidare inom
kommunens
återbruksverksamhet.
Volym matavfall som
samlas in.
Volym matavfall som
rötas till biogas.
Volym slam som
återförs till åkermark
inom kommunen.
Volym dricksvatten som
används i kommunen.
Volym dagvatten som
hanteras genom
kommunens nät.
Volym avloppsvatten
som hanteras genom
kommunens VAsystem.
Volym dagvatten som
breddas.
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Halterna bly, nickel,
molybden och antimon i
avloppsvattnet
Halterna PFOS,
kadmium, bly, atracen
och TBT i ytvattnet
Ekologisk status i
kommunens sjöar och
vattendrag
Andel ekologiskt
livsmedel av
kommunens inköp
Punktkällor av dioxin
inom kommunen
Volym byggavfall som
uppkommer i hos de
kommunala
fastighetsbolagen
Volym biocid-produkter
och växtskyddsmedel
som köps in av
kommunen
Volym
förpackningsmater ial
som levereras med
kommunens inköp
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Volym
förpackningsmater ial
som är fossil plast
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K

6 Bilaga 4 - Förslag på
delmål och åtgärder
Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för
kommunens nämnder och bolag att bli inspirerade av.
6.1 Klimat
För att nå de långsiktiga målen inom klimat behöver berörda nämnder
och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen inom
klimat:
Fordonsflottan ska vara fossilbränslefr i senast år 2025
Kommunens inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030
Det kommunala fastighetsbolaget skulle kunna sätta mål som styrs genom
invester ingsplaner och åtgärder i befintli gt bestånd, exempelvis:
Solenergiprodukt ion på 25 % av kommunfast i gheternas tak till år 2026
Energianvändning i kommunen fastigheter ska minska med 25 procent
jämfört med 2020 (kWh/m2)
Minst 20 % av nyproduktion ska ske med trästomme senast år 2025

Åtgärder som bidrar till målet inom klimat. Kan även ses som en
konkretisering på hur målet kan uppnås.
Åtgärd

B eskrivning

K ostnad
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Stärk skyddet av
befintliga
kolsänkor

Identifiera, stärk och skydda
befintliga kolsänkor så som skog och
våtmarker.

Låg

Medel

Öka naturliga
kolsänkor

Kartlägg åtgärder för att öka
naturliga kolsänkor i kommunen
(t.ex. återplantera träd, öka
mullhalten i jorden , biokol).

Låg

Medel

Skapa nya
kolsänkor i den
byggda miljön

Öka andelen byggnader som byggs i
trä, undersök möjligheten att
använda biokol i byggmaterial som
betong och fyllnadsmassor.

Låg

Hög

Teckna avtal om
förnybar el

Säkerställ att kommunens
verksamhet och samtliga
kommunägda bolag har avtal om
förnybar el

Låg

Hög

Investera i
förnybar

Investera i förnybar elproduktion.
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför
kommunen och sol-el inom
kommunen.

Hög

Medel

Motivera
invånarna och
näringsliv att
investera i egen elproduktion (sol-el)

Genom kampanjer, information och
dialog. Erbjud paket tillsammans
med t.ex. E.ON., energirådgivarna
och/eller andra lokala företag

Låg

Medel

Medel

Medel

Energieffektivisera Kartlägga åtgärder och kvantifiera
kommunens
nuvarande prestanda. Prioritera
fastigheter
åtgärder och tilldela resurser och
ansvar. Genomför åtgärder och följ
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka
åtgärder som ger bra effekt och kan
skalas upp.
Motivera
invånarna att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg

Medel

Motivera
näringslivet att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg

Medel

Samarbeta för att
balansera elnätet

Stora företag inom kommunen
begränsas i sin möjlighet att byta till
fossilbränslefria transportfordon idag
på grund av brist på nätkapacitet. För
att påskynda arbetet med bättre
nätkapacitet kan kommunen bidra.

Låg

Låg

Fossilbränslefria
bilar

Ingå avtal med leasingföretag om att
alla kommunens nya tjänstebilar ska
vara fossilbränslefria

Låg

Medel

Fossilbränslefria
resor

Upphandla fossilfria transporter för
Medel
hela kommunens verksamhet
(skolskjuts mm.). Uppdatera
resepolicy så att alla tjänsteresor bara
görs med fossilbränslefria färdmedel.

Hög

Fasa ut plast ur
alla inköp

Ta fram en strategi för att succesivt
fasa ut plast och andra fossila råvaror
i samtliga inköp inom kommunen till
år 2027.

Hög
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Förnybar
fjärrvärme

Genomför projekt tillsammans med
EON för att minska andelen fossila
material i bränslet till fjärrvärmen
som används i kommunen

Låg

Låg

Bygg ut laddinfrastruktur

Bygg ut ladd-infrastrukturen i
kommunen genom att t.ex. installera
öppna ladd-stolpar där kommunen
har verksamhet

Medel

Hög

Bygg ut
kollektivtrafiken

Ta dialog med regionen hur man kan
öka användningen av kollektivtrafik i
kommunen. Nya busslinjer, nya
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta
incitament mm.

Medel

Hög

Öka
kollektivåkandet
bland personalen

Skapa incitament för kommunens
egna personal att använda kollektiva
färdmedel, genom t.ex. månadskort

Medel

Hög

Förmånscykel

Erbjud kommunanställda
förmånscykel (eller eller inte)

Låg

Hög

Minska p-normen

Minska p-normen vid nybyggnation
hos det kommunala bolaget

Låg

Medel

Bygg energilager

Ta dialog med nätägaren hur
kommunen kan bidra till att
näringslivet i kommunen har
tillräckligt goda förutsättningar för
att våga satsa på en elektrifiering av
sin fordonsflotta. Det kan t.ex.
innebära att kommunen bygger ut
energilager.

Hög

Hög
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Öka lokal
elproduktion

Exempelvis genom solceller på
kommunfastigheternas tak

Medel

Medel

Upphandla
fossilbränslefria
arbetsmaskiner

Inom kommunens förvaltning
Medel
upphandla fossilbränslefria
arbetsmaskiner. Det kan handla om
fordon som går t.ex. på el, biogas
eller andra förnybara bränslen (HVO,
ED95 mfl).

Medel

Ersätt succesiv
betong med trä i
nybyggnation

Inom det kommunala bostadsbolaget,
ersätt succesiv betong med trä i
nybyggnation, i t.ex. stomme och där
det går.

Medel

Hög

Mat med lägre
klimatpåverkan

Arbeta för att minska klimatpåverkan
av maten som kommunen serverar,
t.ex. genom bättre vegetariska
alternativ, samarbete med lokala
matproducenter och genom att
överlag ställa krav i upphandling på
miljöarbete.

Låg

Medel

Uppföljning

Årligen upprätta ett klimatbokslut
över kommunens verksamhet, följ
med hjälp av nyckeltal upp
måluppfyllelse, utvärdera
genomförda åtgärder och identifiera
nya åtgärder för kommande år.
Fördela ansvar och avsätt budget.

Medel

Medel

Kompetenshöjning

Öka kompetensen kring klimatfrågan
i hela organisationen, för att kunna

Medel

Hög
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identifiera och utvärdera relevanta
åtgärder för att nå målen.

6.2 Biologisk mångfald
För att nå de övergripande målen inom biologisk mångfald behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:
Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.
Bevarandestatus för hotade arter, som häckar eller är stationära inom
kommunen, ska ha förbättrats till år 2025
All nybyggnation genom kommunens egna bolag ska använda
grönytefak tor eller motsvarande senast år 2025
Ingen nybyggnation ska ske på jordbruksmark
Det rekreativa värdet av parkmiljöerna i tätorterna ska stärkas
Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av
parkmiljö, ska öka senast år 2025
Användning av växtskyddsmedel och biocider i kommunens parkmiljö
ska fasas ut till senast år 2025
Risker för invasiva arter ska kartläggas och invasiva arter som upptäcks
ska bekämpas

Åtgärder som bidrar till målet inom biologisk mångfald. Kan även ses som
en konkretisering på hur målet kan uppnås.
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Åtgärd

B eskrivning

Identifiera områden med
höga värden som skulle
kunna formellt skyddas

Görs löpande av kommunekolog i Låg
dialog med t.ex. Länsstyrelsen.
Finns redan underlag t.ex. i
inlagan till grönplanen.

-

Föreslår områden för
formellt skydd

Dialog med markägare för att
identifiera områden med höga
värden som skulle kunna skyddas

Låg

-

Beslut om formellt skydd
av nya områden

Besluta om att instifta t.ex.
naturreservat

Medel

Hög

Identifiera vilka arter som
har bevarandestatus
"hotad" i kommunen

Görs av kommunekolog i dialog
med t.ex. Länsstyrelsen.

Låg

-

Identifiera och genomför
åtgärder för att stärka
hotade arters
bevarandestatus

Kan vara allt från faunadepåer,
bi-hotell till större åtgärder som
våtmarksrestaurering eller
skötselplaner.

Medel

Hög

Låg

Låg

Kartlägg invasiva arter
Med stöd av Naturvårdsverket
med risk att spridas i
och samordning på nationell nivå
kommunen och hur de kan
bekämpas utan att äventyra
andra mål
Bekämpa främmande arter
och stärk ekosystemens
kapacitet att hantera
störningar

Sid 40 av 48

K ostnad Effek t

86 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - KS 21/0664-5 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Miljo- och klimatstrategi 2023-2030

Miljö- och klimatstrategi

Utred hur grönytefaktorn,
eller motsvarande verktyg,
kan tillämpas i
nybyggnation

Grönytefaktorn är ett verktyg för
att öka andelen funktionell
grönska vid nybyggnation, som
med framgång använts i
Stockholm stad och ett antal
andra kommuner. Stärker stadens
långsiktiga kapacitet att hantera
störningar och bidra till en god
bebyggd miljö.

Medel

Medel

Minska näringsläckage
från jordbruksmark

Arbeta tillsammans med
lantbrukare och genomför
åtgärder som minskar
belastningen av
växtnäringsämnen på närliggande
vattensystem.

Medel

Medel

Kompetenshöjning

Öka kompetensen kring biologisk
mångfald i hela organisationen,
för att kunna identifiera och
utvärdera relevanta åtgärder för
att nå målen.

Låg

Hög

6.3 Cirkulär ekonomi
För att nå de övergripande målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:
Förekomster av främmande ämnen i kommunens verksamhet ska vara
kartlagda senast år 2024.
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Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommunens verksamhet senast år
2026.
Kommunens indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och
växtskyddsmedel, som sker genom inköp och upphandling, ska vara
kartlagt senast år 2025.
Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda
och minimerade.
Andelen av kommunorganisationens avfall som går till
materialåtervi nning ska öka till år 2025
Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238
Andelen icke-farligt bygg- och rivningsavfall (med undantag av jord
och sten) som återanvänds eller materialåter vi nns från det kommunala
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025.
Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor
till kommunor ganisationen levereras i, ska kartläggas senast år 2023,
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.
Mängden matsvinn i kommunens verksamhet ska minska med 10 % till
år 2025.
Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av
livsmedel senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmedelsstrategi så bör
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.
Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentli ga
livsmedelskonsumtionen år 2030.

8

A ntaget mål i avfallsplanen
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Kommunens ytvatten ska uppnå miljök valitetsnor men för ytvatten
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadgat).

Åtgärder som bidrar till målet inom cirkulär ekonomi. Kan även ses som
en konkretisering på hur målet kan uppnås.
Åtgärd

B eskrivning

K ostnad Effek t

Genomför
åtgärderna i
avfallsplanen

Genomför de åtgärderna som tas upp i
avfallsplanen

-

Hög

Samarbete med
Högbytorp - fosfor

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för utvinning av fosfor från
rötslam som inte direkt kan spridas på
åkermark

Låg

Låg

Samarbeta med
Högbytorp - övrigt

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för att avgifta strömmar av
avfall som kan materialåtervinnas

Låg

Medel

Identifiera
punktkällor till
dioxin

Är ett etappmål

Låg

Låg

Minska
användningen av
växtskyddsmedel i
kommunen

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt
stöd med kompetens och andra tekniker
för att skydda växande gröda utan
växtskyddsmedel.

Medel

Medel

Minska
användningen av

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden biocider. Eventuellt stöd med

Medel

Medel
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biocider i
kommunen

kompetens och andra tekniker för att
skydda växande gröda utan biocider.

Öka inköp av
ekologisk mat

Kravställ att mat ska vara odlad utan
växtskyddsmedel eller biocider vid
inköp till kommunens verksamhet. Se
stöd från exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.

Medel

Medel

Minska matsvinnet

Genomför åtgärder i kommunal
servering för att minska matsvinnet, så
som nudging, mindre tallrikar, menyval,
alternativ användning av redan lagad
mat, rabattsystem, utskänkning och i
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s
avfallshierarki).

Låg

Låg

Identifiera
punktkällor till
gifter i ytvattnet

I samverkan med Mälarens
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd,
Länsstyrelsen och andra relevanta
myndigheter, andra kommuner samt
näringslivet, identifiera punktkällor till
PFOS, kadmium, bly, antracen och TBT
i Görvälns ytvatten.

Medel

Medel

Följ upp enskilda
avlopp

Följ upp ägare till fastigheter med
enskilda avlopp för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav på rening. Detta
har bäring både på växtnäringsämnen,
läkemedelsrester och vissa andra
främmande ämnen.

Medel

Medel
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Identifiera källor till
gifter i
avloppsvattnet

Identifiera källor till bly, nickel,
molybden och antimon i avloppsvattnet,
i samarbete med Käppalaförbundet

Medel

Medel

Kartlägg
främmande ämnen i
förvaltning och t.ex.
nybyggnation

I förvaltning, kartlägg produkter med
stor andel främmande ämnen (t.ex.
driftskemikalier, köldmedia, städ- och
tvättartiklar, avfettning) och identifiera
alternativ.

Medel

Låg

I nybyggnation, kartlägg produkter med
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim,
plast, mjukgörare, skum) och identifiera
alternativ.
Ställ krav i inköp
för att minska
mängden
främmande ämnen

Sätt mål och identifiera åtgärder för att
minska mängden främmande ämnen
genom att byta till alternativa produkter

Hög

Medel

Gör riskanalys av
enskilda
konstgräsplaner

Konstgräsplaner är en förhållandevis
stor källa till mikroplast (Sveriges
handlingsplan för plast). Gör en
riskanalys och bedömning av varje
enskild konstgräsplan.

Medel

Medel

Utred möjliga gator
för
dubbdäcksförbud

Dubbdäck är en annan förhållandevis
stor källa till mikroplast. Gör utredning
om några gator kan vara relevanta för
dubbdäcksförbud.

Låg

Medel

Minska
läkemedelsrester i
avloppsvattnet

I dialog med Käppalaförbundet, driv
kampanj och informera invånarna kring
risker med och vad man ska tänka på för

Låg

Låg
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att minska spridning av läkemedelsrester
i avloppsvattnet.
Samarbeta för ökad
återförsel av
avloppsslam

Idag återförs ca 70 % av slammet från
Käppalaverket till jordbruksmark (VAplan s. 27). Finns stort intresse från
lantbruket att använda slam för att sluta
kretsloppet. Genom dialog med
Käppalaförbundet identifiera åtgärder
för att öka återförseln av slam
ytterligare.

Låg

Medel

Kravställ andel
återvunnet material

Kravställ i upphandling att andel
återvunnet material i produkter ska
framgå. Sätt sedan mål om att andelen
ska öka på relevanta produkter (t.ex.
avseende metaller och glas)

Hög

Hög

Undersök
möjligheten att
starta en
återbyggdepå

Undersök möjligheten att starta en
återbyggdepå, där material från
byggnation, rivning och renovering kan
exponeras för att användas en andra
gång

Medel

Medel

Fortsätt utveckla
möjligheten för
invånarna att
återbruka

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på
Brunna så att det blir attraktivt för
invånare att både lämna och hämta
second hand

Låg

Låg

Återbruka mer av
kommunens
elektronik

Lämna uttjänt elektronik vidare till
profersionell part som rensar och säljer
elektroniken vidare (t.ex. Inregio)

Låg

Låg
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Säkerställ
källsortering i alla
kommunens
verksamheter

Säkerställ att kommunens verksamhet
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar
möjligheten att, sortera avfall i flera
olika fraktioner för en effektiv
materialåtervinning och fossilfri
energiåtervinning.

Låg

Medel

Låg

Låg

Öka insamling av
textil

Öka insamling av textil för återvinning,
i samverkan med insamlingsbolag och
aktörer verksamma inom
textilåtervinning

Giftfria
verksamheter

Implementera arbetet med giftfri
förskola.

Medel

Medel

Kompetenshöjning

Öka kompetensen kring cirkulär
ekonomi i hela organisationen, för att
kunna identifiera och utvärdera
relevanta åtgärder för att nå målen.

Låg

Hög
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 22/0293

Anders Nilfjord
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Framställan från AB Upplands-Brohus om
genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen
1-44 (jämna nummer) i Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner framställan från AB Upplands-Brohus
om genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1–44 (jämna
nummer) i Bro
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen (KF §84, den 14
juni 2017) med 514 miljoner kronor

Sammanfattning
AB Upplands-Brohus har inkommit med en framställan till
Kommunfullmäktige den 20 april 2022 angående genomgripande renovering
av 258 lägenheter på Fasanstigen 1–44 i Bro. Investeringen beräknas kosta
cirka 514 miljoner kronor.
Under 2021 har ett åtgärdspaket tagits fram över vad som behöver göras. Det
omfattar bland annat byte av fönster, byte till ventilation med
värmeåtervinning, byte av el och värmeinstallationer samt stambyte och inre
underhåll i lägenheterna. Åtgärderna kommer att förbättra inomhusmiljön för
hyresgästerna genom ökad komfort och modernare standard. Åtgärderna är
också framtagna i samklang med beslutad strategi om energieffektiviseringar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022



Framställan från AB Upplands-Brohus den 22 april 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en framställan till
Kommunfullmäktige den 22 april 2022 angående genomgripande renovering
av 258 lägenheter på Fasanstigen 1–44 i Bro. Styrelsen för AB UpplandsBrohus fattade 2021-10-12 enligt § 129/2021 ett investeringsbeslut baserat på

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

KS 22/0293
Kommunledningskontoret
projektrapport daterad 2021-09-30, bilaga 1. Investeringen beräknas kosta cirka
514 miljoner kronor.
Fasanstigen 1 - 40 är byggt 1969 i Råbyområdet, Bro. Totalt finns 258
lägenheter, en närlivsbutik och hyresgästföreningslokal i området. Sedan husen
byggdes har endast punktinsatser gjorts för att underhålla byggnaderna. Mellan
2018 och 2020 renoverades den yttre miljön och delar av skalskyddet. Men på
senare år har antalet vattenskador ökat på grund av läckande stammar och att
ytskikten är uttjänta. Idag ingår förutom värme även hushållselen i hyran.
Under 2021 har ett åtgärdspaket tagits fram över vad som behöver göras. Det
omfattar bland annat byte av fönster, byte till ventilation med
värmeåtervinning, byte av el och värmeinstallationer samt stambyte och inre
underhåll i lägenheterna. Åtgärderna kommer att förbättra inomhusmiljön för
hyresgästerna genom ökad komfort och modernare standard. Det kommer även
att förbättra tillgängligheten inne i lägenheterna då nya BBR-krav bör
uppfyllas. Individuell mätning och debitering på hushållsel och varmvatten
kommer att införas men mätning av värme och kallvatten kommer att
förberedas. Åtgärderna är också framtagna i samklang med beslutad strategi
om energieffektiviseringar. Totalt sett beräknas åtgärderna minska
energiförbrukningen med 1 400 MWh/år.
För att ta hänsyn till de boendes behov har ett samråd genomförts kring
standarden i lägenheten. Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen har den 2
november 2021 enats om ny hyra efter renoveringen. Två olika
upprustningsnivåer har tagits fram, midi och maxi. Under renoveringen
kommer hyresgästerna att evakueras till befintliga tomställda lägenheter samt
till boendemoduler.

Barnperspektiv
En god inomhusmiljö gynnar alla oavsett ålder.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Framställan från AB Upplands-Brohus
2. Projektrapport
Beslut sänds till


AB Upplands-Brohus
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Framställan från AB Upplands-Brohus om genomgripande
renovering, ROT, Fasanstigen 1 – 44 (jämna nummer) i Bro
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringen om 514 mnkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka borgensramen (KF §84, den 14
juni 2017) med 514 mnkr.
Ärendet
AB Upplands-Brohus har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen
den 20 april 2021 där man gjort en framställan till kommunen om att
godkänna ett projekt gällande genomgripande renovering av 258 lägenheter
på Fasanstigen 1 - 44 i Bro.
Bakgrund
Styrelsen för AB Upplands-Brohus fattade 2021-10-12 enligt § 129/2021 ett
investeringsbeslut i baserat på projektrapport daterad 2021-09-30. Denna
bifogas i bilaga 1.
Projektet i korthet
Fasanstigen 1 - 40 är byggt 1969 i Råbyområdet, Bro. Totalt finns 258
lägenheter, en närlivsbutik och en hyresgästföreningslokal i området. Sedan
husen byggdes har endast punktinsatser gjorts för att underhålla
byggnaderna. Mellan 2018 och 2020 renoverades den yttre miljön och delar
av skalskyddet. Men på senare år har antalet vattenskador ökat på grund av
läckande stammar och att ytskikten är uttjänta. Idag ingår förutom värme
även hushållselen i hyran.
Under 2021 har ett åtgärdspaket tagits fram över vad som behöver göras. Det
omfattar bland annat byte av fönster, byte till ventilation med
värmeåtervinning, byte av el och värmeinstallationer samt stambyte och inre
underhåll i lägenheterna. Åtgärderna kommer att förbättra inomhusmiljön för
hyresgästerna genom ökad komfort och modernare standard. Det kommer
även att förbättra tillgängligheten inne i lägenheterna då nya BBR-krav bör
uppfyllas. Individuell mätning och debitering på hushållsel och varmvatten
kommer att införas men mätning av värme och kallvatten kommer att
förberedas. Åtgärderna är också framtagna i samklang med beslutad strategi
om energieffektiviseringar. Totalt sett beräknas åtgärderna minska
energiförbrukningen med 1 400 MWh/år.
För att ta hänsyn till de boendes behov har ett samråd genomförts kring
standarden i lägenheten. Två olika upprustningsnivåer har tagits fram, midi
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och maxi. Under renoveringen kommer hyresgästerna att evakueras till
befintliga tomställda lägenheter samt till boendemoduler.
Upplands-Brohus och Hyresgästföreningen har den 2 november 2021 enats
om ny hyra efter renoveringen.
Tider
Uppförande av boendemoduler för evakuering
•
•
•
•

•
•
•

Bygglov inlämnat både för tillfälliga p-platser samt
evakueringsbostäder
Beslut på bygglov tillfälliga p-platser samt evakueringsbostäderna
ska upp för beslut i bygg-och miljönämnden den 28 april 2022
I mitten av maj 2022 (om bygglov finns) inleds avrustning och
iordningställande av parkeringsytor
I augusti påbörjar Moelven montage av grund för
evakueringsbostäder samt inleder fabriksproduktionen av
boendemoduler
I september startar Moelven montering av boendemoduler samt
invändiga arbeten i bostäderna
Slutbesiktning evakueringsbostäder beräknas ske i december 2022
Start evakuering av hyresgäster januari 2023

ROT Fasanstigen
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtal tecknas med NCC under april 2022
Avrop projektering NCC april 2022
Bygglovsansökan skickas in i augusti 2022
Godkänt bygglov beräknas i december 2022
Avrop produktion NCC augusti 2022
Produktion: februari 2023
Slutbesiktning: augusti 2025
Inflyttning hyresgäster: kontinuerlig evakuering och återflytt

Beslutsunderlag
Projektrapport daterad 2021-09-30
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-20
Skickas till
Kommunstyrelsen för vidare behandling
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Projektrapport
ROT – Fasanstigen
Projektnummer 610014

2021-09-30
Elias Lindqvist
070 164 87 31; elias.lindqvist@ubh.se

www.ubh.se
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Datum: 2021-02-08
Projektledare: Elias Lindqvist
Telefon: 070 164 87 31
Mejl: elias.lindqvist@ubh.se
Ombyggnadssamordnare: Marina Blom
Telefon: 079 098 47 21
Mejl: marina.blom@ubh.se
Projektnamn: ROT – Fasanstigen
Startdatum: 2021-02-10
Fastighetsbeteckning: BRO-RÅBY 3:3
Adress: Fasanstigen
Projektnummer: 610014
Extern resurs för hyresgästdialog: Hanna Eriksson (CRE-aktivt)
Extern projektledare: Andrés Heredia-Toledo, Johan Köling (CSK)

1 Bakgrund
Husen på Fasanstigen 1-40, som byggdes 1969, innehåller totalt 258 lägenheter och är belägna i
Råbyområdet i Bro. Husen har sedan de byggdes inte varit föremål för någon genomgripande renovering utan mer punktinsatser i form av till exempel coating av stammar (en typ av reling) samt
renovering av enskilda badrum i takt med att det uppstått vattenskador.
Mellan 2018 och 2020 har en renovering av bland annat den yttre miljön samt delar av skalskyddet utförts. I samband med detta utfördes inga åtgärder invändigt. Under senare år har antalet
vattenskador ökat markant. Vattenskadorna uppstår på grund av läckande stammar och för att
ytskikten är uttjänta. Vidare är ventilation och övriga installationer som till exempel el och värme
är i stort behov av renovering.

AB Upplands-Brohus
Program/projektbeskrivning – Fasanstigen
Utkast

2021-02-08
1.0
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1.1 Planerade åtgärder
Till hyresförhandlingen har, lika som SigtunaHem, två nivåer presenterats (Maxi och Midi).
Åtgärder badrum
Byte av golvbrunn samt avloppsledningar
Kakel på vägg
Klinker på golv
Plastmatta på golv
Ny wc-stol, nytt handfat med ettgreppsblandare
Nytt badkar (trångt med kombimaskin och badkar) FRÅNVAL MÖJLIGT I MAXI=DUSCHSKENA I TAKET

Förberedelser för tvättmaskin (avlopp, vatten, el)
Handdukstork el
Ny belysning, ny strömbrytare, eluttag 220 V
Jordfelsbrytare
Nya handdukskrokar
Nytt badrumsskåp med eluttag
Målning av snickerier samt tak
Åtgärder kök
Nya köksskåp, luckor samt handtag
Ny spis
Ny spiskåpa
Ny kyl/frys
Ny diskbänk
Nya bänkskivor
Laminatskiva ovanför diskbänk
Kakel ovanför diskbänk
Laminat ovanför disk- och köksbänk
Förberedelse för diskmaskin
Målning av kök, tak, väggar och snickerier
Nytt linoleumgolv
Nytt avlopp, nya vattenledningar samt ny ettgreppsblandare förberedd för diskmaskin
Bänkbelysning med eluttag samt uttag för diskmaskin i bänkskåp

AB Upplands-Brohus
Projektrapport – Fasanstigen

2021-09-30

UBH
Maxi
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Åtgärder övriga rum
Nya jordade eluttag/strömbrytare samt ny el-central med automatsäkringar
Ny ventilation
Tak målas i samtliga rum
Nya tapeter/målning i samtliga bostadsrum
Nya garderober
Slipning av parkettgolv i vardagsrum
Nytt parkettgolv i vardagsrum
Innerdörrar byts ut
Foder, socklar och trösklar byts ut
Befintliga skåpsnickerier och fönsterbänkar målas eller byts ut efter
behov
Befintliga skåpsnickerier och fönsterbänkar byts ut
Ny hatthylla
Nya innerväggar
Fönsterbyte (separat förhandling)
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2 Hållbarhetsaspekter
2.1 Inomhusmiljö
ROT-projektet ämnar höja nuvarande inomhusmiljö avsevärt. Bland annat kommer både innerväggar och golv (inkl. sanduppfyllning) rivas och bytas. Vid miljöinventeringen identifierades mögelskador på innerväggssyllar (troligtvis en direkt konsekvens av områdets alla vattenskador)
samt mikrobiell skadad sand.
I samband med utbytet av golv (och uppfyllnad) kommer även nya rör till radiatorerna bytas ut
till ett två-rörs-system vilket kommer ge en träffsäkrare värmetillförsel till samtliga lägenheter.
Vad gäller ventilationen så finns idag inget fungerande ventilationssystem. Tilluftsventilerna är
”lockade”, vilket innebär att tilluften till respektive lägenhet kommer via otätheter i klimatskalet.
Istället ämnar vi skapa en fungerande tilluft som naturligt förvärms med hjälp av radiatorerna.
Generellt kommer kontrollerad ventilation kopplat till en översyn av klimatskalet, dvs. både utbyte av diffussionsspärr och fönstren, leda till mycket bättre inomhusklimat gällande värme, ventilation och akustik. Apropå akustik; motsvarar inte heller de lägenhetsavskiljande väggarna dagens ljudkrav vilket innebär att dessa (där det inte krockar med tillgängligheten) kommer att tillläggsisoleras.
Slutligen kommer även tillgängligheten, inom lägenheterna, uppdateras med hjälp av sänkning av
badrumsnivå (minska tröskeln) samt breddning av dörrhål.

2.2 Energi
I enighet med energieffektiviseringsstrategin har åtgärder identifierats utifrån prioritering given
där i. Steg 1 är att minska energiförluster och steg 2 är energiåtervinning. Nedanför är de valda
åtgärderna listade tillsammans med vilket steg de tillhör.
•
•
•
•
•

Byte till fönster med lägre u-värde
Tätning i fasaden omkring fönster och dörrar
Installation av styrsystem för en effektivare drift av värme och ventilation
IMD för hushållsel och varmvatten. Förberett för mätning av kallvatten och uppvärmning
Installation av FX-system, befintliga F-kanaler nyttjas, VP 1 per huskropp

1
1
1
1
2

Dessa åtgärder förväntas ge en minskad fjärrvärmeförbrukning för hela området med
1 400 MWh/år. Det motsvarar en besparing på 1 400 000 kr/år med fjärrvärmepris på 1 kr/kWh.
Specifik energianvändning uppskattas till 75 kWh/m2, år efter åtgärderna. Dagens motsvarande
siffra är 140 kWh/m2, år. Nytt primärenergital blir 75 kWh/m2, år. Vilket är detsamma som energikravet vid nybyggnation enligt BBR29. Tidigare primärenergital är 105 kWh/ m2, år.
Kostnaden för hushållsel kommer med IMD att minska driftkostnaden för Upplands-Brohus då
detta inte belastar företaget. Förberedelser genom framdragning av mätning för kallvatten och
värme är påpassligt att genomföra när andra mätare installeras. Det minskar omfattningen på ett
framtida ingrepp ifall detta blir till ett krav.
AB Upplands-Brohus
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3 Projektbeskrivning
I ett ROT-projekt ligger fokus ofta på det tekniska och ekonomiska, finns alltså en risk att hyresgästerna glöms bort. Processen att få med sig hyresgästerna är av största vikt för ett lyckat renoveringsprojekt. Att i ett tidigt skede börja arbeta med den mänskliga delen parallellt med den tekniska, blir i slutändan både tids och kostnadseffektivt. Med det sagt är detta kapitel uppdelat under två underrubriker; ”Hyresgästdialogsprocessen” samt ”ROT-projektprocessen”.

3.1 Hyresgästdialogsprocessen
Upplands-Brohus har tecknat ett samverkansavtal med hyresgästföreningen, vilket innebär att en
viss arbetsgång behöver följas. Syftet är också att säkerställa boendeinflytande under renoveringsprocessen.
För hyresgästen är hyressättningen den största frågan i ett renoveringsprojekt. Det är därför viktigt att kunna motivera de hyreshöjande åtgärder som planeras. Samtliga åtgärder i en fastighet
som är hyrespåverkande, det vill säga standardhöjande åtgärder, kräver hyresgästens godkännande.
För att på ett framgångsrikt sätt kunna driva processen med hyresgästerna föreslås ett arbetssätt
efter följande dialogmodell, vilket haft stor framgång i andra ROT-projekt.
Modellen bygger på en kommunikationsstrategi där boendedialogen står i fokus:
Förstudie → Samrådsprocess → Förankring → Byggnation av visningslägenhet → Hyresförhandling → Godkännandeprocess → Trygg ombyggnad → Utvärdering
Att arbeta enlig denna modell med en kontinuerlig aktiv dialog och ett inkluderande av hyresgästerna kommer leda till en minimering av antal ärenden i hyresnämnden. Att skapa förståelse och
förtroende hos våra hyresgäster under hela projektets gång ger ett långsiktigt värde. Att inkludera
hyresgästföreningen i ett tidigt stadie, med närvaro under samrådsprocessen, är en bra start för
en snabb och smidig hyresförhandling. Erfarenhet från detta projekt kommer även att höja kompentensen hos befintlig organisation i dessa frågor inför kommande renoveringsprojekt.

3.2 Projektprocessen
ROT-projektet planeras som fyra separata projekt. De fyra separata projekten benämns; ”ROTFasanstigen” (huvudprojektet), ”Evakueringsbostäder”, ”Markarbete evakuering” och ”Visningslägenhet”.
Till både ”Markarbete evakuering” och ”Visningslägenhet” ämnar vi nyttja våra ramavtal i förnyad
konkurrens. Samtliga projekt kommer att gå parallellt och för att vara tidseffektiv och minska risk
för onödig projektering avser vi att göra ”villkorad” tilldelning för Evakueringsbostäderna avseende både projektstart och investeringsbeslut, dvs. tilldelas endast bygglovsprojekteringen som
huvuddel 1 varav huvuddel 2 ligger som ”option”.
Efter ett möte med kommunen konstaterades att det var smartast att ställa evakueringsbostäderna på detaljplanelagd kvartersmark, vilket i slutändan innebar Fasanstigens parkeringsyta enligt bild 1. Vi bedömer att ytan är tillräcklig för samtliga, 20 st, evakueringslägenheter samtidigt
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som infrastruktur finns i området. Viktigt att
poängtera att platsen, för evakueringsbostäderna, bör vara ”fredad” i 5 år fr.o.m. produktionsstart, vilket kommer underlätta (och kostnadseffektivisera) framtida ROT-projekt i närheten.
För huvudprojektet (ROT-Fasanstigen) är planen att förfrågningsunderlaget annonseras i
mitten av oktober, varav tilldelning sker i december. Tanken är att driva projektet som en
totalentreprenad i samverkan, vilket innebär
att vi, tillsammans med entreprenören, arbetar
fram produkten gemensamt. Utvärdering av anbud kommer ske mot både mjuka- och hårda paBild 1: Parkering vid Fasanstigen
rametrar. Under projekteringen säkerställs att
vi ligger rätt i tid, kostnad och kvalitet innan bygget påbörjas. Under hela projektet kommer ekonomistyrning kontinuerligt ske mot tidigare, slutförda, huskroppar. Ifall samarbetet inte fungerar
som det är tänkt (exempelvis ifall projektet prognosticeras bli för dyrt) kommer det finnas en
möjlighet att avsluta entreprenaden efter vardera huskropp. I ett sådant scenario äger vi rätten
till handlingarna och har således möjligheten att handla upp en ny entreprenör.
Entreprenaden beräknas pågå i 3 år (4 trapphus åt gången - 14 veckor per ”trapphus-grupp” totalt 38 trapphus – 258 lägenheter).

4 Nuläge
4.1 Hyresgästdialogsprocessen
Just nu pågår både skedet ”byggnation av visningslägenhet”, där handlingar är framtagna och arbetet med offert pågår, samt skedet ”hyresförhandling”. Hyresförhandlingen genomförs med hjälp
av bruksvärdesmodellen där ett ROT-projekt från SigtunaHem agerar referens.

4.2 Projektprocessen
Upphandlingen av evakueringsbostäderna gick ut i maj, och tilldelning gjordes i juni (villkorat
investeringsbeslut och projektstart). I nuläget projekterar leverantören (Moelven) bygglovshandlingar (huvuddel 1). Projektgruppen arbetar parallellt med att säkerställa och utreda förutsättningar för markarbeten (där även servisanslutningar ingår) samt hitta nya tillfälliga parkeringsytor i och med evakueringsbostädernas läge. För att gå vidare med produktionsfasen krävs en
skriftlig beställning (huvuddel 2) vilket kommer att ske parallellt med styrelsebeslut samt bygglovsansökan (alternativt vid ”laga-kraft-vunnet bygglov”).

4.3 Upparbetat
•
•

2,65 mkr i ROT-projektet
0,157 mkr i evakueringsbostäderna

5 Entreprenadform
Totalentreprenad (i samverkan)
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6 Tider
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Evakuering Fasanstigen
Projektering: September/oktober 2021.
Bygglovsansökan: September/oktober 2021.
Beställning av produktionsfasen (Huvuddel 2): Oktober 2021.
Godkänt bygglov: December 2021/ Januari 2022.
Produktion: Vintern 2021/22.
Slutbesiktning: juni 2022.
Inflyttning HG: juni 2022.
OBS: Inflyttning kan tidigast ske 8 månader efter beställning av huvuddel 2.
ROT Fasanstigen
Annonsering FU: Oktober 2021.
Tilldelning: (Huvuddel 1, projektering) December 2021.
Projektering: Januari - Maj 2022.
Bygglovsansökan: April 2022.
Godkänt bygglov: Juni 2022.
Produktion: Augusti 2022.
Slutbesiktning: Augusti 2025.
Inflyttning HG: Kontinuerlig evakuering och återinflytt.
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7 Ekonomi
7.1 Projektkalkyl
Summa entreprenad
Summa Nettokostnad, exkl moms
MOMS totalt i projektet
Summa, inkl moms, exkl ränta
Räntekostnad under byggtiden
Summa total produktionskostnad

351 500 000 kr
410 354 500 kr
102 325 000 kr
512 679 500 kr
1 281 699 kr
513 961 199 kr

Nyckeltalsjämförelse med nyproduktion

Ink. moms
Ex. moms
BOA (m²)
Ink. moms/BOA
Ex. moms/BOA

Fasanstigen
514 000 000 kr
410 000 000 kr
19 092
26 922 kr
21 475 kr

Kokillbacken
400 000 000 kr
320 000 000 kr
9 171
43 616 kr
34 893 kr

Köpmanvägen
96 500 000 kr
77 200 000 kr
2 415
39 959 kr
31 967 kr

7.2 Intäkter
Befintlig hyresnivå
Lägenhetstyp Yta (m²)
Kr/mån
1 ROK
21,9
2 400 kr – 3 200 kr
2 ROK
54,4
5 200 kr – 5 500 kr
3 ROK
70,9 – 93,3 5 800 kr – 8 100 kr
4 ROK
93,1 – 93,3 7 100 kr – 8 600 kr
5 ROK
93,1 - 128 7 600 kr – 11 600 kr
Genomsnittshyran är idag 1036,4 kr/ m² & år.
Antagen hyresnivå i kalkyl
Lägenhetstyp
Yta (m²)
Kr/mån
1 ROK
21,9
4 200 kr
2 ROK
54,4
7 100 kr
3 ROK
70,9 – 93,3 8 700 kr – 10 400 kr
4 ROK
93,1 – 93,3 10 700 kr – 10 800 kr
5 ROK
93,1 - 128 11 000 kr – 13 600 kr
Med en normhyra på 1425 kr/m² & år ges en genomsnittshyra på 1440 kr/m² & år vilket är en
snittökning på ca 40 %.

AB Upplands-Brohus
Projektrapport – Fasanstigen

2021-09-30

Sida 8 (12)

ands-Brohus om genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1-44 (jämna nummer) i Bro - KS 22/0293-2 Framställan från AB Upplands-Brohus om genomgripande renovering, ROT, Fasanstigen 1-44 (jämna nummer) i Bro : Bilaga 2 - Projektrapport

7.3 Värdering
Avkastningsbaserad marknadsvärdering (Tkr)

2021-05-19

Hyra
kr/m
2

Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+)
Hyra P-plats garage
Hyra P-plats mark
Hyra P-plats el mark
Hyra P-plats carport

Hyra
/
plats
/
mån

Antal

451
145
200
225

55
65
79
38

1 440
565

1 423

Års- DoUh DoUh F.sk
hyra kr/m
år
kr/m
2
2
(Tkr)
(Tkr)
28
112
300 5 728
22
211
300
112
298
0
0
113
190
103
28
620
300 5 840
22

YTA
(m2)
19
092
373

19
465

Kassaflödesanalys
Kalkylantaganden
Inflation
Jä mkad direktavkastning
Kalkylrä nta
Direktavkastning för restvä rdeberä kning:
Ekonomisk vakans

1

2

2,0%
4,30
%
6,30
%

2,0%
4,3%
6,3%

3
2,0
%
4,3
%
6,3
%

4

5

6

7

8

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

6,3%

6,3%

6,3%

6,3%

9

10

11

12

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

6,3%

6,3%

6,3%

6,3%

6,3%
4,30%

1

2

Lokaler

1,0%

1,0%

Bostäder

0,2%

0,2%

Förråd

0,0%

0,0%

3
1,0
%
0,2
%
0,0
%

4

5

6

7

27
490
211
298
113
190
103

28
040
215
304
118
202
103

Effektiv hyra

-55
-2
0
28
347

-56
-2
0
28
923

Drift och underhå ll (-)
Fastighetsskatt (-)
Driftnetto före investeringar

-5
840
-428
22
079

8

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

28
601
219
310
123
214
103

29
173
224
316
128
228
103

29
757
228
322
134
242
103

-57
-2
0
29
511

-58
-2
0
30
111

-5
-6
956 076
-437 -446
22
22
530 989

-6
197
-454
23
459

9

10

11

12

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

30
352
233
329
140
257
103

30
959
237
335
146
274
103

31
578
242
342
152
291
103

32
209
247
349
158
309
103

32
854
252
356
165
329
103

33
511
257
363
172
349
103

34
181
262
370
180
371
107

-60
-2
0
30
724

-61
-2
0
31
350

-62
-2
0
31
989

-63
-2
0
32
642

-64
-2
0
33
308

-66
-3
0
33
989

-67
-3
0
34
685

-68
-3
0
35
400

-6
321
-464
23
939

-6
447
-473
24
429

-6
576 -6 708 -6 842 -6 979 -7 118
-482
-492
-502
-512
-522
24
25
25
26
27
930
442
965
499
045

-7 261
-532
27
607

Kassaflöde (tkr)
Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+)
Hyra P-plats garage
Hyra P-plats mark
Hyra P-plats el mark
Hyra P-plats carport
Hyresrisk/vakans bostäder
(-)
Hyresrisk/vakans lokaler (-)
Hyresrisk/vakans förråd (-)

Investeringar
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Driftnetto efter investeringar
Nuvärde driftnetto

22
079
20
771

22
530
19
938

Summa nuvärdeberäknade driftnetton år 1 12
Nuvä rde restvä rde
Avkastningsbaserat marknadsvärde (Tkr)
Avkastningsvärde kr/m2 BOA

23
459
18
373

23
939
17
638

24
429
16
932

24
930
16
255

25
442
15
606

25
965
14
982

26
499
14
384

27
045
13
811

27
607
13
262

201 092
308 425
509 517

26 176

Investeringsvärde (Tkr)
Värdejusteringsbehov (-nedskrivning/+övervärde)

Direktavkastning

22
989
19
139

513 961

-4 445

4,30
%

När marknadsvärderingar görs för att upptäcka eventuella nedskrivningsbehov enligt redovisningsreglerna görs en bedömning om det lägre värdet är bestående. I praktiken innebär det att
det behöver vara ett markant nedskrivningsbehov och att man behöver resonera kring hur framtiden ser ut på orten.
Med de kalkylförutsättningar som har antagits uppstår en diskrepans mellan vad investeringen
kostar att genomföra och vad marknaden anser att den är värd. Kalkylen påvisar ett nedskrivningsbehov om 15,4 mnkr på en investering om 514 mnkr eller ett nedskrivningsbehov om
knappt 3 procent. Det är inte troligt att tre procent betraktas som ett säkerställt nedskrivningsbehov.
I en kalkyl finns flera osäkerhetsfaktorer. Direktavkastningskravet är en sådan osäkerhetsfaktor.
Den direktavkastning som är använd i beräkningen är samma som används i beståndsvärderingen 2020. Om vi tittar historiskt har direktavkastningen sänkts varje är i takt med tillväxten i
Bro. Detta tillsammans med kommunens befolkningsprognoser talar för att avkastningskravet
troligen kommer att fortsätta sjunka lite till vilket talar för att nedskrivningsbehovet inte är bestående.
Parallellt arbetar Upplands-Brohus med att se över intäktssidan på parkeringar och garage. Det
har inte tagits hänsyn till i kalkylen men kan ge ett positivt tillskott.
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8 Omvärldsbevakning - hyresnivå
Hembla
Hembla
Före

Lägenhetstyp
Efter
2 ROK (64)
5 218 kr
8 233 kr
3 ROK (78)
6 412 kr
9 668 kr
4 ROK (100)
8 019 kr
11 632 kr
Generellt räknas 1 500 kr/m² som miniminivå.
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1 544 kr
1 487 kr
1 396 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-13

KS 22/0005

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Tertialrapport 1 2022 - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra
månader med prognos för helåret 2022 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar ett mindre underskott för tertial 1,
prognosen för helår är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets
verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget
motsvarande 39 mnkr. Helårsprognosen för avdelningarna beräknas
sammantaget generera ett överskott på ca 80 mnkr.
I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår inom
Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de åtta uppdrag till
Kommunstyrelsen som är beslutade i Kommunfullmäktige samt det nämndmål
som Kommunstyrelsen beslutat för året. Avdelningarna har utifrån uppdrag och
nämndmål upprättat sina egna verksamhetsplaner med aktiviteter kopplat till
dessa.
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Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra
månader med prognos för helåret 2022 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar ett mindre underskott för tertial 1,
prognosen för helår är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets
verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot jämfört
med budget på motsvarande 39 mnkr för årets fyra första månader. Överskottet
kommer från exploaterings- och gatukostnadsersättningar från pågående
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Kommunledningskontoret
exploateringsprojekt. Försäljningen av tomträtter får ett negativt utfall jämfört
mot budget då ingen försäljning av tomträtter genomförts ännu under T1.
Helårsprognosen för avdelningarna inom Samhällsbyggnadskontorets
verksamheter beräknas sammantaget generera ett överskott på ca 80 mnkr.
Detta utfall är beroende av att kommunen får de intäkter från pågående
exploateringsprojekt bestående av gatukostnadsersättningar och
exploateringsbidrag som förväntas uppgå till 87 mnkr.
I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår inom
Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de åtta uppdrag till
Kommunstyrelsen som är beslutade i Kommunfullmäktige samt det nämndmål
som Kommunstyrelsen antagit för året. Avdelningarna har utifrån uppdrag och
nämndmål upprättat sina egna verksamhetsplaner med aktiviteter kopplat till
dessa.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Vårt digitaliserade och globaliserade samhälle är komplext och sårbart. Vi genomlever
en tid som innebär ett oåterkalleligt slut på tiden ”från Berlinmurens fall till den tid vi
lever i nu” vänder till och ”där vi inte riktigt vet vad som komma skall”. Rysslands krig
sätter punkt för den liberala perioden mellan åren 1989 och 2022.
Kriget har medfört att miljontals människor lider och kriget har medfört en humanitär
kris. Våren har inneburit att kommuner och regioner har fått uppdrag att förbereda för
flyktingmottagande. Upplands-Bro har under perioden samarbetat med övriga
kommuner och Länsstyrelsen Stockholm för att såväl stötta de som drabbas av kriget
samt att tillse boendeplatser för människor på flykt.
Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen,
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering.

Pandemin som utbröt 2019 har inte ännu släppt greppet och vaccinationer har fortsatt.
Krisen har medfört ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer
däribland Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att
minska smittspridning och förbereda för invånarna för vaccinering.
Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt,
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan.
Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. 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.
Projektet har fortsatt involverat många invånare och engagerat flera olika intressenter.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2022
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verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi-, upphandlings- 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, enheterna för
Samhällsutvecklingsprojekt samt Mark- och naturförvaltning som ingår i
Samhällsbyggnadskontorets Projekt- och myndighetsavdelning.

1.3 Viktiga händelser under året
Trygghet och säkerhet
Stort fokus ligger på ökad trygghet i kommunen. I detta ryms bland annat arbetet med
det utsatta området i Bro. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis har
fokus på: Inget utsatt område i Upplands-Bro, våld, trygga offentliga miljöer, unga i
riskzon. Ett nytt gemensamt medborgarlöfte tas fram av kommun och polis och flera
medarbetar- och medborgardialoger har hållits under våren.
Under 2022 inleds arbetet med GVI, Group Violence Intervention, med fokus på det
grova och dödliga våldet i samhället. Den 8 maj börjar projektledaren för
implementering av GVI på Trygghets- och preventionsenheten.
Utvecklingen med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) fortsätter bland annat
genom utbildningssatsning (EST inspirationsdag 20/4) och översyn av rapportörer.
Planering är också påbörjad för EST Näringsliv och EST Unga.
Ett särskilt fokus på folkhälsa kommer att finnas under 2022, bland annat genom
framtagandet av en suicidpreventiv handlingsplan, en påbörjad ANDTS-handlingsplan
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel), samt ett samarbete med organisationen En
Frisk Generation.
En arbets- och projektgrupp har påbörjat en översyn av kommunens arbete med
kamerabevakning och i maj går ett ärende gällande framtagandet av en kamerastrateg
upp till beslut i trygghetsutskottet.
Invånarfokus
Kommunen kan nu erbjuda våra invånare cirka 300 e-tjänster. Tjänsterna har
möjliggjort att kommunen lämnar pappersblanketter och skapar möjligheter till ökad
tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade handläggningsprocesser, kortare
svarstider och sammanställt underlag till beslut.
Totalt publicerades 124 nyhetsartiklar i kommunens kommunikationskanaler. Cirka två
artiklar i veckan som publiceras kommer även med i lokala medier och i många fall
även i radio, P4 Stockholm.
Två nya avsnitt har producerats av kommunens podd, som ändrar inriktning och
innehållet blir mer lokalt. Målgruppen som den riktar sig till är kommunens invånare.



Om metoden GVI - mot grovt våld
Så förbereds tillfälligt boende för flyktingar
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Vidare arbetas det med Contact Center 3.0, ett projekt för att utreda möjligheter till
effektiviseringar, digitalisering och förenkling för invånare vid kontakt med kommunen.
Under april har det testats en robotlösning som innebär att invånare kan få personlig
kontakt med en kontaktcentermedarbetare som hanterar en robot (och syns på bild i
realtid), utan att behöva mötas personligen. Enkelt uttryckt består lösningen av en
videoskärm på ett rörligt stativ. Roboten körs enkelt från medarbetarens tangentbord
och vinsterna är bland annat ökad flexibilitet för medarbetaren och snabbare service för
invånaren i och med att roboten kan fungera som en "first line" och ta de enklare
frågorna, vilket ger den fysiska personalen mer tid för de lite mer komplexa frågorna
och kortare väntetid för invånaren.
Under mars-april utfördes den årliga kundundersökningen. Kontaktcenter har i år valt
att utföra den på ett lite annorlunda sätt, vilket ger invånarna större möjlighet att komma
med synpunkter och förbättringsförslag.
Omdaning Bro
Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under årets första fyra månader har projektet därmed drivits enligt de
direktiv och den organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det
styrande perspektivet i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet
stort fokus. Under perioden har dels samverkan med SKR och forskare konkretiserats
för att utveckla metoder för delaktighet bland samhällets intressenter, såsom invånare,
verksamma och civilsamhälle. Mer detaljer kring vad som skett i Omdaning Bro
presenteras under avsnitt 2. Mål och resultat.
Utveckling
Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen, som presenterades den 22 april. 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
Under årets första tertial har följande projekten Lennartsnäs 2:2 samt ErikslundRaskeboda avslutats.
Under tertialen har följande samråd genomförts:








Ådö skog
Klockaren och Härnevi hage
Verkaviken
Sågbacken
Viktor Jonsson-huset
Ålsta-Aspvik-Ensta
Förskolan Pärlan

Genomförda granskningar:





Säbyholm
Brogård
Verkaviken
Sågbacken

Under första tertialen har Svartviks strand och Tibbleängen vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2022
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Uppdrag: Ökad delaktighet och inflytande
Be skrivni ng

I Upplands-Bro finns ska modeller för inflytande och dialog utvecklas för att möjliggöra
ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens beslutsprocesser. Modeller och
metoder stärka jämlika livsförutsätt ni ngar och för att motverka segregation ska
utvecklas under 2022. Vidare ska nya modeller för att utveckla invånares förutsättni ngar
att vara delaktiga i samhällsutveck l ingen ska utvecklas under 2022.

Komm e nta r

För att säkerställa effektiva och rättssäkra digitala politiska beslutsprocesser med hög
kvalitet i beslutsunder lag följs noggrant utvecklingen på området. Samverkan sker med
andra kommuner och aktörer.
Rutiner håller på att ses över för hanteringen av medborgarförslag, målet är en ökad
transparens för medborgaren.
Kommunen deltar i SKRs nätverk för Medborgardialog och delaktighet för att ta del av
goda exempel och dela erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Invånarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en
allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att
utveckla ett hållbart samhälle.
Under våren lanserar kommunen en mobil mötesplats – kommunbussen – för alla som
vill komma i kontakt med kommunen. Syftet med bussen är att skapa lättillgängliga
mötesplatser där kommunen möter invånarna på deras villkor och önskan.
Kommunens nya invånarsajt kommer att lanseras unders sommaren. De tre nyckelorden
är att hitta rätt, göra rätt och digitalt positivt bemötande. Vidare kommer utvecklingen
av kommunens varumärkesplatt form med film, presentationer och berättelser
vidareutveck las.
Indik atorer

Utfall 2021

A ndel som tar kontakt
med kommunen via
telef on som f år ett direkt
svar på en enkel f råga*
Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng

Utfall T1 2022

M ålvär de 2022

68,5%

74%

86%

88%

Indikatorerna följs ej upp vid tertial 1

2.1.2 Uppdrag: Förberedelser inför och genomföra valet
Be skrivni ng

Under 2022 ska Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnämnden, se över
valdistr ik ten och hantera samtliga förutsätt ningar för valet 2022.

Kommunstyrelse n, Tertial ra ppo rt 1 20 22
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Kommentar
Valkansliet koordinerar hela valarbetet, bereder underlag till valnämnden, administrerar
förtidsröstningen, organisera vallokaler, förbereder för röstmottagningen på valdagen,
planering och genomförande av utbildni ngsi nsat ser för röstmottagarna med mera.
Riskbedömningar görs av kommunen inför valet kopplat till exempelvis lokaler,
torgmöten, valstugor etc.

2.2 Hållbart liv och hälsa
2.2.1 Uppdrag: Minskad brottslighet och ökad trygghet
Be skrivni ng

Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete mellan
Polismyndi gheten och kommunens invånare genom processen kring medborgarlöfte.
Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och arbeta för att
det inte ska finnas något utsatt område i Upplands-Bro kommun.

Komm e nta r

Kommuninvånare samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en
trygg och säker miljö, på offentli g plats, i skola/förskola, i hemmiljö etc. Detta betyder
bland annat en miljö med minskad brottslighet, våld, missbruk och psykisk ohälsa.
Analys av trygghet och insats för ökad trygghet. FTU planeras tillsammans med
Tryggare Sverige samt en upphandling av ytterligare lokal mätning pågår.
En lokal metod för tillitsarbete mellan unga och samhälls- och myndighetsf unkt ioner
håller på att utvecklas. Trygghetsut skot tet har givit kommundirektör i uppdrag att
utveckla en lokal modell/ metod med syfte att utreda och öka ungas samhällstil lit.
Andra pågående insatser är:
Dialog med medarbetare och medborgare inför medborgarlöft e.
Erbjuda föräldrastöd genom metoderna ABC och Föräldraskap i Sverige.
Riktad informat ion till föreningar för att motivera fler att nattvandra i Bro.
Utveckling av det våldsprevent iva arbetet.
Samordnare och kommunpol is har i dialog beslutat att medborgarlöfte skrivs
efter samverkansöverenskommelse, detta blir 2022.
Indik atorer

Utfall 2021

Snitt 15
problemområden och 4
motiv f ör oro f rån
polisens årliga
trygghetsmätning

Kommunstyrelse n, Tertial ra ppo rt 1 20 22
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2.2.2 Uppdrag: Stärkt krisberedskap och civilt försvar
Be skrivni ng

Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla och
stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar.

Komm e nta r

Planering pågår för att säkerställa försörjningen av varor och tjänster vid höjd beredskap
och krig.
Informat ion om krisberedskap och Civilt försvar till invånarna är av stor vikt och därför
har en hel Bilaga i Mitt i om krisberedskap gått ut under perioden.
Fler exempel på pågående insatser:
Inventer ing och besiktning av kommunens skyddsrum korpen på korpstigen 25.
Förberedelser och genomförande och efterarbete med Krisövning
Digital utbildning i Civilt försvar och säkerhetsskydd har framtagits och
lanserades i januari 2022 för politik och tjänstemannaor ganisationen.
Kommunen har medverkat i Totalförsvarsövni ng
Underhåll av reservkraft, större renovering pågår
Utveckling och utbildning av organisat ion för tjänsteman i beredskap
Införande och utbildning av kryptodator (SIGNE) Organisation och rutiner för arbetet
med SIGNE är framtaget.

2.3 Hållbart samhällsbyggande
2.3.1 Uppdrag: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten
och digital
Be skrivni ng

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett
gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggandsprocess
möjliggörs effektiviser i ngar och bättre service.

Komm e nta r

Förarbete har inletts för att på sikt kunna införa e-arkiv. Där ingår utöver att säkerställa
förutsättni ngar och krav även ett arbete med att förankra förståelse och behov för earkiv.
För att möta behoven inom samhällsbyggnadskontorets verksamheter har nyrekryter ing
skett av en jurist som ska jobba inriktat mot kontorets område.
Kommunen verkar för en digital och obruten samhällsbyggnadsprocess vid
företagsetabler i ngar. Kommunens företagslots underlättar kommunikationen mellan
företagare och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. När ärenden
berör flera myndigheter underlättar företagslotsen informationen till företag.

Kommunstyrelse n, Tertial ra ppo rt 1 20 22
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2.3.2 Uppdrag: Samhällsomdaning Bro
Be skrivni ng

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i
samhällsutveck li ngen ska samhällsomdaningsprojek tet Omdaning Bro genomföras.
Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social hållbarhet som
resultat.

Komm e nta r

Under perioden 1 januari 2022 till och med 30 April 2022 har projektet Omdaning Bro
gått från 2021 års utvecklingsarbete till genomförande. Under årets första fyra månader
har projektet därmed drivits enligt de direktiv och den organisat ion som tillsat tes i slutet
av 2021. Social hållbar het är det styrande perspektivet i omdaningen och därför har
metodutveck li ng samt delaktighet stort fokus. Under perioden har dels samverkan med
SKR och forskare konkretiserats för att utveckla metoder för delaktighet bland
samhällets intressenter, såsom invånare, verksamma och civilsamhälle. Projektet har
genomför t öppna workshops i Bro Centrum rörande utvecklingen av Bro Torg samt det
VINNOVA-finansierade projektet Vinterrum för att inhämta invånares perspektiv.
Vidare har enkäter och dialoger genomfört s knutet belysning, skyltning och orientering
i Bro samt inför byte av och rustning av parkbänkar i hela Bro. Projektet har även
bjudits in av Region Stockholm för att presentera arbetet samt utbyte har skett med
Sigtuna kommun rörande deras satsning Samhällsbyggnadslyftet. Vidare har projektet
presenterats bland föreningar för att berätta om pågående och kommande satsningar.
Inom projektet har arbete drivits för ett gemensamt klotteravtal bland fastighetsägare
och intressent er i Bro, vilket är nytt och underlättar arbetet i utemiljön i Bro. Arbete har
inletts för rustning, trivsel och hastighetsdämpande åtgärder på Finnstast igen och
åtgärder planeras genomföras innan sommaren 2022.
Via Boverket har projektet erhållit finansier i ng för anläggni ng av naturpedagogisk park
i Finnsta-området. Projektet har påbörjats med installat ioner och markarbeten och
inriktningen är återbruk av växter och träd samt möjlighet att tillvarata dagvatten för att
skapa vattenmiljö i parkområdet. Under hösten 2021 togs inspirationssk isser fram över
centrala Bro. Detta genomfördes av ett arkitektkontor. Syftet var att skapa visuellt
underlag för fortsatt dialog om gestaltni ng och utveckling av området. Detta arbete,
efter synpunkter från bland annat invånar e resulterat i fördjupning av gestaltni ngsfr ågor
samt hur offentli gt rum och bostäder samt verksamheter kan planeras inför detaljplan
och fortsatt arbete. Skissarbetet grundas på de styrande direktiv om vilka beslut fattats
av KS i oktober 2021 samt Fördjupad Översiktsplan som under årets första månader
varit på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs inför politisk t beslut. Vidare har
kompletterande utredningar rörande stationsområdet, busstrafik, parkering och handel i
centrala Bro inletts. Dessa utgör underlag för fortsatt arbete och detaljplan. Projektet har
även slutit intent ionsavtal med fyra samverkansexploatörer. Detta efter upphandling
som inleddes i början av året. Samverkansexploatörer åtar sig att utöver att delta i
arbetet med fysisk planering av bostäder, parkering, gator, med mera även att åta sig
arbete med sociala frågor. Detta i enlighet med projektets övergripande inriktning och
mål om social hållbarhet.
Projektet har även samverkat med AB Upplands-Brohus kring bostadsprojekt på
Köpmanvägen. Under 2021 beviljades projektet medel från Delegationen mot
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segregation, DELMOS. Finansieri ngen upphörde 30 april 2022 och har resulterat i
djupare analys samt dialog-aktiviteter (intervj uer och workshops med invånare) rörande
den fysiska utvecklingen av Bro för att överbrygga barriärer och på så sätt motverka
segregationen. Arbetet har även resulterat i en djupare kartläggni ng av sysselsättni ngen
bland boende i Bro, dvs de invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl.
Därutöver har en djupare analys av skolsegregat ionen genomför ts och detta i relation till
den tillväxt som sker i kommunen och därmed behovet av nya skolor. Projektet är även
en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm som kommer att genomföras i tre
kommuner i Stockholmsregionen. Projektet handlar om konst i offentli gt rum, även här
är delaktighet det ledande perspektivet och kommer bland annat att sysselsätta ett 40-tal
ferieungdomar under dess genomförande sommaren 2022.
2.3.3 Uppdrag: Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv
Be skrivni ng

Att ha ett arbete lägger grunden för ett hållbart och tryggt samhälle genom att egenmakt
stärks. Ett aktivt näringsli vsarbete i Upplands-Bro ska skapa förutsättni ngar att fler ges
möjlighet till arbete. Näringsli vsk l imatet i Upplands-Bro ska vara i toppklass.
Näringsli vet såväl som civilsamhäl let i Upplands-Bro är
väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhällsutveck ling i stort. I UpplandsBro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare. Under 2022 ska en ny modell tas
fram för att skapa flera arbeten i kommunen. Näringsli v och skola skapar tillsammans
nya samarbeten i syfte att ta fram
modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant sätt att
nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks.

Komm e nta r

Kommunen arbetar aktivt med att synliggöra Upplands-Bro kommun och dess företag
samt lyfta alla goda förebilder som finns inom näringsli vet. Detta arbete görs via
nyhetsbrev, på webben där nyheter lyfts varje vecka samt på sociala medier.
Genom ett kontinuer l igt arbete lockas fler att besöka och undersöka Uppland-Bro som
val för sin etablering. Näringslivsdagen som planeras den 18:e maj erbjuder plats för
fastighetsägare med lokaler och mark i Upplands-Bro att marknadsföra sig på plats.
För att få Upplands-Bros näringsli v och samhälle att växa och blomstra behövs träffar
och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor,
där Upplands-Bro kommun, regionen, näringsl ivet, myndigheter, utbildningsanordnar e
och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Det anordnas även
näringsl ivsträffar för idé-och kunskapsutbyt e mellan företag samt anordnar mindre
nätverk i specifika frågor eller områden. Sammanfattni ngsvis 13 olika mötesplatser för
idé-och kunskapsutbyt e samt utveckling av kommunens arbete med förbättrade
möjligheter för företagande.
Näringsli vsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring
näringsl ivsutveck li ng. Rådet består av representanter från Upplands-Bros
företagarföreningar, representanter från näringsli vet samt politiker och tjänstemän.
Kommunen har anordnat 20 företagsbesök under perioden. Den ökade dialogen med
näringsl ivet är en del av ett nytt arbetssätt med fokus på ökad dialog och samverkan.
Även välkommenbesök för nyetablerade företag är en ny satsning i syfte att ge
Kommunstyrelse n, Tertial ra ppo rt 1 20 22
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nyinflyttade företag möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunen och övriga
näringsl ivet eller andra kontakter. Hittills har tre välkommenbesök har gjorts.
Indik atorer

Utfall 2021

Svenskt Näringslivs
årliga ranking av det
lokala f öretagsklimatet
NKI Upplevd service f ör
f öretag som har haf t ett
myndighetsärende
under året

Utfall T1 2022

M ålvär de 2022

50

83%

Indikatorerna följs ej upp vid tertial 1

2.3.4 Uppdrag: Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030
Be skrivni ng

Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänli gt samhälle genom att
strategier och planer antas för begränsning och anpassning till klimat förändr ingar och
resurseffek tivitet.
Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånar na
i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa
och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2
utsläpp och lägre energiförbr uk ni ng till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska
resursförbruk ni ngen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Komm e nta r

Kommunst yrelsen ansvar för att ge de kommunala verksamheter nas förutsättningar för
en social, ekonomisk och miljömässig hållbar het. I januari gav Kommunstyr elsen
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöprogram och en klimatbudget.
Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimatstrat egi arbetats fram som planeras
att remitteras till nämnder och bolag över sommaren. Miljö- och klimatst rategi n utgår
från den vision och de övergripande mål som finns formuler ade för Upplands-Bro
kommun och från kommunens verksamhetsplan och budget 2022. Miljö- och
klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och
den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. I strategin finns tre
prioriterade områden:
Minska klimatpåverk an
Stärka den biologiska mångfalden
Främja en cirkulär ekonomi
Ett arbete som pågår löpande är en övergång till att få kommunens fordonsflot ta att till
så stor del som möjligt består av elbilar.
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2.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.4.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs
Be skrivni ng

Det ska finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetsk rav på utförare i
välfärden, här har kommunst yrelsen en roll att säkerställa att likvärdiga förutsättni ngar
ges. Samtliga aktörer ska ges likadana möjligheter till att bedriva verksamhet i
Upplands-Bro.

Komm e nta r

En viktig faktor för en ökad valfr ihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättni ngar oavsett vem som driver verksamheten. Kommunledningskontor et följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.
Vidare är det av stor vikt för kommunst yrelsens verksamheter att internt utveckla
processerna ut mot kontoren för att ge ökad transparens och tillgång till information.
Det innefattar exempelvis att samarbeta med andra verksamheter för att hitta lösningar
som i slutändan underlättar för kommuni nvånar en.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202204
(tkr)

Redovisat 202204

Avvikelse
202104

Avvikelse 202204

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

73 434

21 576

75 354

20 189

-1 920

-1 387

-3 307

795

Samhällsbyggna
dskontoret

11 491

8 495

15 601

52 000

-4 110

43 505

39 395

13 103

0

366

0

0

0

-366

-366

-159

84 925

30 437

90 955

72 189

-6 030

41 752

35 722

13 739

Försäljning
tomträtter
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 202204
(tkr)

Redovisat 202204

Avvikelse 202204

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

2 816

99

3 329

110

-513

-11

-524

277

123

132

34

145

89

234

0

0

0

0

0

0

0

3 093

222

3 461

144

-368

78

-290

Kommunledning
skontoret
Samhällsbyggna
dskontoret
Försäljning
tomträtter
Sum m a

3.2 Helårsprognos
Budget 2022

Prognos 2022

Budgetavvikelse 2022

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

208 628

57 528

208 628

57 528

0

0

0

35 284

25 485

42 284

112 485

-7 000

87 000

80 000

0

1 099

0

1 099

0

0

0

243 912

84 112

250 912

171 112

-7 000

87 000

80 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2022

Prognos 2022

Budgetavvikelse 2022

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledningsko
ntoret

8 447

296

8 997

331

-550

-35

-585

Samhällsbyggnads
kontoret

830

370

396

103

434

267

701

0

0

0

0

0

0

0

9 277

666

9 393

434

-116

232

116

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Sum m a
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3.3 Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett mindre underskott för de första fyra månaderna.
Prognosen för helår är i nivå med budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar ett överskott jämfört med budget på motsvarande 39 mnkr för
årets fyra första månader. Överskottet kommer från exploaterings- och
gatukostnadsersättningar från pågående exploateringsprojekt. Försäljningen av
tomträtter får ett negativt utfall jämfört mot budget då ingen försäljning av tomträtter
genomförts ännu under T1.
Helårsprognosen för avdelningarna beräknas sammantaget generera ett överskott på
ca 80 mnkr. Detta utfall är beroende av att kommunen får de intäkter från pågående
exploateringsprojekt bestående av gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag
som förväntas uppgå till 87 mnkr. En ökning av kostnader utgörs av konsulttjänster i
samband med Omdaning Bro projekt som påförs planverksamheten.
En minskning av kapitalkostnaderna sker då projekt inom mark och natur inte är färdiga
för aktivering under 2022 som planerat eller blir det först i slutet av 2022.

3.4 Sociala investeringsfonden
Redovisat
tom
202204

Prognos
för
projektet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Temporära ytor

2022

2022

3 900

15

3 900

0

Wallstreet

2022

2022

1 000

143

1 000

0

4 900

158

4 900

0

Projekt
(tkr)

Sum m a

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Temporära ytor
Under perioden har planering av genomförande genomförts. Vidare har bred dialog och
delaktighet varit en stor del av planeringen av aktiviteter i offentligt rum som
finansieringen avser. Samverkan har knutits med föreningar och invånare. Utfallet under
perioden är därmed i linje med planering och beräknas ligga i nivå med budget vid årets
slut. Huvudsakligen genomförs budgetbelastande aktiviteter under kommande tertial.
Wallstreet
Under perioden har planering inför genomförande av konstfestivalen av Wallstreet
genomförts och projektet därmed inte tyngt budget med kostnader. Utfallet är därmed i
linje med planering och förväntas ligga i nivå med budget vid årets slut.
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3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2021

(tkr)

Netto

Netto

Omdaning Bro

6 300

0

0

0

Projekt

Strategiska fastighetsförvärv

Prognos
2022

Hagmarken

Budget 2022

Kvar av
budget 2022

Netto

Netto

Netto

6 300

6 300

0

23 000

0

-23 000

786

786

0

Liilsjön-Örnässsjön
naturreservat

7 783

4 307

2 086

2 086

0

Utveckling Björknäs
Camping

4 000

2 937

2 500

2 500

0

Restaurering Örnässjön

1 000

0

1 000

1 000

0

0

0

979

0

-979

Bredbandsutbyggnad

1 000

160

840

840

0

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 000

3 000

0

Investeringsram KLK

1 500

0

1 500

1 500

0

Ökad digitalisering

5 288

0

5 288

5 288

0

29 871

7 404

47 279

23 300

-23 979

Internleasing datorer till
verksamheterna

Sum m a

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Omdaning Bro- Under perioden har planering inför genomförande av investeringar
gjorts. Utfallet beräknas ligga i nivå med budget vid årets slut då projekten kommer
igång under kommande tertial.
Strategiska fastighetsförvärv- Tre fastighetsförvärv är på gång att genomföras.
Köpekontrakt är påskrivet och slutlig köpeskilling erläggs på tillträdesdagen.
Fastighetsförvärven avser två fastigheter i Bro, Upplands-Bro Härnevi 1:45 och
Upplands-Bro Härnevi 1:25 samt en fastighet i Kungsängen, Upplands-Bro Ekhammar
4:206.
Björknäs camping- Under perioden har åtgärder för att permanenta vissa åtgärder som
vidtogs förra året i form av provisorier. Bland annat har vattenanläggningen gjorts så
den tål bruk året runt och elinstallationer har gjorts permanenta. Åtgärderna för året är
huvudsakligen klara och campingen är tagen i drift av Kultur- och fritidskontoret.
Ytterligare åtgärder kommer att ske i höst i samband med av etablering av hyrcontainrar
för sanitet och service.
Lillsjön - Örnässjön Allmänna anläggningar- Markåtgärder vid Lillsjöns badplats.
Bl.a. nya grillplatser, boardwalk och grönytor. Fortsatta investeringar planeras i form av
snorkelled och bedöms bli klara inom budget under 2022.
Restaurering Örnässjön- Beviljat medel har ej kunnat användas ännu när dessa inte
får användas i utredningssyfte utan enbart för faktiska investeringar i åtgärder.
Två utredningar är genomförda varav en visar att sjön har små marginaler för acceptabel
fosfortillförsel men att hotas av kommande exploateringar i Örnäs. Därför föreslås
fortsatt sjöövervakning. Den andra utredningen visar att åtgärder behöver göras på land
för att minska fosfortillförsel från hästverksamhet. Åtgärder planeras under 2022, nästa
steg är upphandling.
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Ökad digitalisering- Sedan 2022 ligger digitaliseringsmedel som hör till andra kontor
på respektive kontors budget där utfallet också hamnar. Kommunledningskontoret
ombudgeterade 3 704 tkr från år 2021s budgetram för ökad digitalisering till 2022 varav
1 416 tkr för projekt Digitalisering av arkivhandlingar & projekt Automatisering av
manuella processer inom GIS flyttats till Samhällsbyggnadskontorets investeringsram
och resterande belopp på 2 288,4 tkr ligger kvar på Kommunledningskontorets
budgetram då projekten hör hemma dit.
Nya medel för 3 000 tkr beviljats för år 2022 och hittills i år har tre projekt godkänds;
Invånarsajt, 800 tkr, Onboarding, 800 tkr & Konstgräsroboten, 273 tkr. Status för dessa
tre projekt är att Onboarding och Invånarsajt pågår medans konstgräsroboten verkställs
under andra halvan av året.

3.8 Exploateringsredovisning
Totalt till och m ed 2021-12-31
Exploateringsprojekt

Drift

Mark

Investeri
ng

Norrboda (HSB) 12102*

2 346

0

Norrboda - Brunna
verksamhetsområde
12106*

48 310

Ringvägen 12716*
Kockbacka finplanering
13403*

Prognos 2022
Drift

Mark

Investeri
ng

Totalt

-2 150

-35

0

0

161

0

-9 191

5 124

0

-2 300

41 943

80 495

-679

-36 817

1 410

0

-16 750

27 659

51 786

-1 870

-59 639

0

0

-3 000

-12 723

Trädgårdsstaden i Bro Dp1
13502*

-7 454

-9 399

-79 291

25 196

-2 471

-39 507

-112 926

Trädgårdstaden etapp 2
13504*

-395

0

0

-3

0

0

-398

Tegelhagen 13602*

72 288

0

-112 218

78 324

0

-88 798

-50 404

Granhammarsvägen etapp
2 12122*

-1 534

0

-71 676

17 271

0

-3 594

-59 533

Skällsta industriområde
13101*

9 713

-1 913

-1 305

0

0

0

6 495

Högbytorp 13701*

-1 183

0

-51

Viby 19:3 12306

-45

0

-176

Kockbacka Gärde 13422

-55

0

-11

Tibbleängen 12127

0

0

Klövberga 13114

0

Sum m a

254 272

0

0

0

-1 234

1650

0

-1650

-221

0

0

0

-66

0

1 260

0

-1 500

-240

0

0

0

0

-490

-490

-13 861

-372 525

130 197

-2 471

-157 589

-161 977

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Under avslutande. Pågående lantmäteriärenden, beslut taget.
Norrboda - Brunna verksamhetsområde: Under avslutande. Tunnlar under E18 är
öppnade för trafik.
Ringvägen: Gångkoppling klar. Ringvägen pågår etappvis och kommer vara klart till
årsskiftet. Gjutartorget görs när Balder plockat ner sin ställning år 2023 och
Kokillbacken ska finplaneras när Upplands-Brohus är klara med byggtrafiken runt 2024
Kockbacka finplanering: Pågående arbeten entreprenad. Asfaltering och finplanering
av villagator sker etappvis kvarstående arbeten på Begoniaslingan beräknas färdigställas
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i sin helhet till Q3 2022.
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Pågående arbeten entreprenad, Utbyggnad med ingående
finplanering och färdigställande av cirkulationsplatsen Ginnlögsväg / Assursväg
förväntas vara klart till Q2 2022.
Grovplanering upp till asfaltsnivå med ingående ledningar och övrig media sker på
samtliga gator inom första detaljplanen, utbyggnaden utförs skedesvis med avlämning
och slutbesiktning för att kunna påbörja utbyggnad av kvartersmarken i nordväst som
ägs av Riksbyggen. Parallellt med Kommunens utbyggnad av allmän plats så förlägger
Eon Energi fjärrvärmeledningar som samordnas av Kommunen i groventreprenaden.
Grovplanering med ingående markförberedande, markförstärkande arbeten samt
kulvertering av dagvattentrumma under torget beräknas kunna starta Q3 2022 om
positivt besked erhålls gällande anmäld vattenverksamhet i Sätrabäcken.
Groventreprenaden beräknas var färdigställd och slutbesiktigad i sin helhet till
sommaren 2023.
Första finplaneringen av allmän plats kring kvarteren inför inflyttning beräknas starta
Q2 2023 med en första inflyttning beräknad till Q3 2023.
Pågående arbeten bostäder och skola: Första spadtaget för utbyggnad av Riksbyggens
första kvarter med flerbostadshus som namnsatts till ”Odlingslunden” beräknas starta
under Q3 2022. Andra spadtaget för utbyggnad av kvarter sker med radhuskvarteret
som namnsatts ”Musteriet” beräknas även det starta under Q3 2022. Utbyggnad av
”Engelska skolan” på skolfastighet som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget förväntas
starta Q1 2023 och beräknas var färdigställt till 2024. Samlings- och delningshubben
”Gläntan” förväntas ha sitt första spadtag Q1 2023.
Fastighetsbildning av de två Kommunägda kvarteren i öst pågår och förväntas kunna
markanvisas till byggaktör vid årsskiftet 2022/2023 med en potentiell byggstart under
2024/2025.
Tegelhagen: Etapp 1 inklusive busshållplats är klart. Huvudgatan är asfalterad ner till
Lertagsvägen och beräknas bli fullt färdig till vintern likaså lokalgator och parker i
etapp 2. Lokalgator och parker i etapp 3 är igång men i olika faser. Parker beräknas
klara under året, lokalgator, kajer och eventuell badplats kommer ligga några år bort i
tiden.
Granhammarsvägen etapp 2: Under avslutande. Vägen är 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 och 2022. Tvist
pågår om exploateringsavtal.
Viby: Systemhandlingar framtagna och geotekniska arbeten färdigställda. Ny
upphandling av projekteringsgrupp kommer ske för bygghandlingsprojektering och
framtagande av förfrågningsunderlag. Detaljplan har ej vunnit Laga kraft än så ett
tilläggsavtal kommer att träffas med exploatör gällande kostnadsansvar för upparbetade
kostnader.
Kockbacka gärde: Systemhandlingsprojektering avbröts pga ej fungerande
dagvattenhanteringslösning som behöver ses över. Detaljplan är planerad att gå till
antagande i juni med flera fungerande dagvattenhanteringslösningar som alternativ.
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Dagvattenhanteringslösning ska bestämmas i genomförandet och när det är gjort
fortsätter systemhandlingsprojekteringen av allmän platsmark.
Tibbleängen: Pågående arbeten entreprenad, Projektering av allmän plats beräknas
starta efter sommaren 2022 med efterföljande utbyggnad av samtlig allmän plats.
Utbyggnaden kommer upphandlas och genomföras av Upplands-Bro kommun.
Pågående arbeten bostäder,
Derome har förvärvat samtlig kvartersmark söder om bussgatan Hjortronvägen, dialog
och förhandling sker gällande försäljning av Kommunens byggrätter i norr och
förväntas kunna markanvisas under 2022/2023
Utbyggnad av bostäder förväntas kunna starta Q1 2024.
Klövberga: Detaljplanen närmar sig antagande och målet är att anta detaljplanen under
sommaren 2022. Exploatörens projektering har startat innan detaljplanen antagits och
kommunens projektering av cirkulationsplatsen kommer även den att starta innan
detaljplanen antagits.
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Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive
113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87
mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.

Beslutsunderlag
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Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
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Datum

Vår beteckning

KS 22/0010
Kommunledningskontoret
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive
113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87
mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget
med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till
största del av ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen,
socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr,
till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade
bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat
resultat.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
Vårt digitaliserade och globaliserade samhälle är komplext och sårbart. Vi genomlever
en tid som innebär ett oåterkalleligt slut på tiden ”från Berlinmurens fall till den tid vi
lever i nu” vänder till och ”där vi inte riktigt vet vad som komma skall”. Rysslands krig
sätter punkt för den liberala perioden mellan åren 1989 och 2022.
Kriget har medfört att miljontals människor lider och kriget har medfört en humanitär
kris. Våren har inneburit att kommuner och regioner har fått uppdrag att förbereda för
flyktingmottagande. Upplands-Bro har under perioden samarbetat med övriga
kommuner och Länsstyrelsen Stockholm för att såväl stötta de som drabbas av kriget
samt att tillse boendeplatser för människor på flykt.
Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen,
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering.
Pandemin som utbröt 2019 har inte ännu släppt greppet och vaccinationer har fortsatt.
Krisen har medfört ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer
däribland Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att
minska smittspridning och förbereda för invånarna för vaccinering.
Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt,
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan.
Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning och alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll. Inom hemtjänsten pågår förberedelser för
införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den
enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när
hemtjänstinsatser verkställs.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. 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
Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022
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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.

1.2 Nyckeltal
Nyckeltal

202204

202104

202004

201904

Folkmängd 30 april (enligt
kommuninvånarregistret)

31 322

30 540

29 549

29 027

Kommunalskatt, kr

19 :40

19 :60

19:60

19:60

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12:08

12:08

Resultat tkr

41 900

-605

-12 642

42 582

1 338

-19,8

-427,8

1 467

609 172

605 386

571 072

500 513

19 449

19 822

19 326

17 243

93,6

100,1

102,3

92,8

Balansomslutning tkr

2 458 819

2 067 659

1 759 197

1 614 385

Eget kapital tkr

1 284 053

1 112 821

901 836

885 475

40 995

36 438

30 520

30 505

Soliditet %

52,2

53,8

51,3

54,8

Nettoinvesteringar, mnkr

57,5

68

57,8

48,6

Resultat kr per invånare
Verksamhetens nettokostnad tkr
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare
Nettokostnadernas andel av skatter och
utjämning

Eget kaptital kr per invånare

1.3 Samhällsekonomisk utveckling
Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommunerna skulle få tid att
hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar.
Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som man inte rår över.
På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i
Ukraina och de konsekvenser det medför. Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år
men bnp-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den
europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är
starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna
förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver.
Rekordhög inflation dämpar nu konjunkturutsikterna. Det som började med stigande
priser på framförallt energi under 2021 har nu övergått till en bred inflationschock
världen över. Inflationstakten är nu så hög i Sverige, och så brett förankrad, att risken
för en pris- och lönespiral föranlett Riksbanken till en historiskt snabb omsvängning. En
global uppgång för marknadsräntorna ihop med en stramare penningpolitik i Sverige
kommer att pressa ränteläget uppåt. Perioden under de senaste tio åren av unikt låga
räntor ser ut att vara till ända med besked. Inflations- och ränteuppgången utgör en
markant åtstramning för världsekonomin och Sverige både i år och åren därefter.
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1.4 Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr).
I delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8 mnkr). Kommunen
har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med
11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Skatter och utjämningssystem

I budget 2022 uppgår skatteintäkter och bidrag till 1 919,1 mnkr. Det är skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till
1 953,3 mnkr vid årets slut. En positiv avvikelse mot budget med 34,2 mnkr.
Avvikelsen förklaras dels av att befolkningen var större den 1 november 2021 än
budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2021 och 2022 är bättre än
prognosen som användes vid beslutet av budgeten.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen uppgår till 93,6 % (100,1 %) per april 2022.

1.5 Balanskravsresultat och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna
miniminivå. 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.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans för delår april då resultatet visar en vinst
på 41,9 mnkr och kommunen kommer ha en ekonomi i balans enligt prognosen med
118,7 mnkr vid årets slut
Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

Prognos
2022

202204

2021

2020

2019

= Årets resultat enligt
resultaträkningen

118 731

41 900

127 727

93 052

54 281

-146

-8 628

-4 644

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
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+ Realisationsf örluster enligt
undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och f örluster
i värdepapper
+/- Å terf öring av orealiserade vinster
och f örluster i värdepapper
= År e ts r esultat e fter
balans k ravsjust ering

118 731

41 900

127 581

84 424

- Reservering av medel till
resutatutjämningsreserv

49 637
-33 397

+ A nvändning av medel f rån
resultatutjämningsreserv
= Balans k r avsresultat

118 731

41 900

127 581

84 424

16 240

Re sul ta tutj ä mningsre se rv

Upplands-Bro kommun följer SKR: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 genomsnitt li ga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årlig värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr.
Soci a l inve ste ringsfond

Den sociala invester ingsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring social
hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla verksamheter inom det
geografiska området. Projekten ska:
Bidra till genomförandet av de kommunövergr ipande målen
Ge samhällsekonomiska vinster
Främja utveckling och implement er ing av kunskapsbaserade arbetssätt
Stärka helhetsperspekt i v inom kommunen och de verksamheter som finns inom
kommunens geografiska område.
Fonden ska inte finansiera befint li g ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt minska
kommunens totala kostnader.
Hittills i år har 4 736 tkr använts från fonden.

1.6 Ekonomiska mål
Öve r gr ipande m ål
Öve r s kottet i Upplands -Br o s ka över tiden uppgå till 2 % av ve r k samhetens nettokostnader. V id
öve r skott k an m edel r eserveras till k ommunens r esultatutjämningsreserv.
Re s e r verade medel ur r esultatutjämningsreserven, s om k ommunen tidigare avsatt, kan användas för att
utjäm na k onsekvenserna av m inskade intäkter över en k onjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigar e
r e s erverade medel k an användas under e tt enskilt budgetår.
Kom m unens skattesats s änks med 20 ör e.
Kom m unens e rsättningsinvesteringar s ka finansieras m ed e gna medel. Endas t nyinvesteringar får
finans ieras m ed lån
Be fintliga lån s om k ommunen har omsätts under planperioden
Upplands -Br o ska var a e n k ommun s om växe r. Kommunen s ka planera, bygga och underhålla s ina
anläggningar för långsiktig br ukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
vär de under anläggningarnas livs längd
M åle n inom nämndernas ve rksamhet anger vad s om s ka uppnås inom givna e konomiska r amar.
V e r ksamheter na s ka hålla s in budget och dr ivas inom de e konomiska r amar na s om beslutats, k valitativt,
effe ktivt och med s tor k ostnadsmedvetenhet
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1.7 Övergripande mål
1.7.1 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.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet 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 som syftar till att stärka och utveckla demokratin:
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
• försvara – fler ska stå upp för demokratin
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen deltar i SKRs nätverk för Medborgardialog och delaktighet för att ta del av
goda exempel och dela erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Invånarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en
allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att
utveckla ett hållbart samhälle. Rutiner håller på att ses över för hanteringen av
medborgarförslag, målet är en ökad transparens för medborgaren.
Under våren lanserar kommunen en mobil mötesplats – kommunbussen – för alla som
vill komma i kontakt med kommunen. Syftet med bussen är att skapa lättillgängliga
mötesplatser där kommunen möter invånarna på deras villkor och önskan.
Rutiner håller på att ses över för hanteringen av medborgarförslag, målet är en ökad
transparens för medborgaren.
Kommunens nya invånarsajt kommer att lanseras unders sommaren. De tre nyckelorden
är att hitta rätt, göra rätt och digitalt positivt bemötande. Vidare kommer utvecklingen
av kommunens varumärkesplattform med film, presentationer och berättelser
vidareutvecklas.
Det av kulturrådet finansierade projektet After school har fortsatt att betyda mycket för
kommunens barn i åldrarna 9-14 år. Besöken på After school har ökat stort och det är
tydligt att verksamheten fyller ett tomrum hos barnen, den skapar trygghet och mening.
1.7.2 Meningsfullt åldrande
Beskrivning

Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
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I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
gemenskap, trivsel, och tillgänghet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig
kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat
var i livet du som invånare befinner dig.
Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi
som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på
de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk,
funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig
de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll.
Bemanningssatsningen genomförts via en utökning av ersättningen till respektive
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs
att verksamheten kan visa att definierade villkor gällande ökad bemanning uppfylls. En
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villkor för
ökad ersättning.
Under perioden har tre av fyra vård- och omsorgsboenden och två av tre utförare av
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått den högre ersättningen.
Inom hemtjänsten pågår förberedelser för införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs.
Riksdagen fattade den 4 maj beslut om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en
fast omsorgskontakt. Kravet på fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022 och
från den 1 juli 2023 införs även krav på att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebemanning och därmed stärkt den nära hälso- och sjukvården för att möta
nya och ökade behov inom området. Inom privat regi har ett boende ökat sin
sjuksköterskebemanning.
1.7.3 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
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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.

Sammanfattning för period januari-april

Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i våra förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning. Alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Några skolor har införskaffat skolrobotar som möjliggör undervisning och delaktighet i
undervisning på distans för elever som är hemma på grund av sjukdom, arbetar i
studiegrupp vilket ger ökad tillgänglighet.
Tre skolor i kommunen har deltagit i ett pilotprojekt med Lexplore. Det är ett system
som använder AI (Artificiell Intelligens) för att via elevernas ögonrörelser kunna mäta
elevernas läsförmåga. Resultaten följs sedan upp med intensivundervisning enligt en
beprövad modell. Sedan görs ytterligare test med Lexplore.
Vuxenutbildningen genomför flera satsningar för att utveckla verksamheten.
Resultatmässigt har Svenska för invandrare (SFI) haft många elever men en låg
genomströmning med få elever som klarar kunskapskraven efter påbörjad kurs. Det har
även varit många som inte deltagit i undervisningen eller avslutat före kursens avslut.
Upplands-Bro kommun ingår i en treårig satsning på nyanlända och flerspråkiga elevers
utbildning. Satsningen sker med stöd av Skolverket och har pågått i snart två och ett
halvt år, avslutas i januari 2023. En av del av satsningen är SFI på jobbet, där SFIstudier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det har i flera fall varit mycket
lyckat.
1.7.4 Hållbart liv och hälsa
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
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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.
Sammanfattning för period januari-april

Kommuninvånare samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en
trygg och säker miljö, på offentlig plats, i skola/förskola, i hemmiljö etc. Detta betyder
bland annat en miljö med minskad brottslighet, våld, missbruk och psykisk ohälsa.
En lokal metod för tillitsarbete mellan unga och samhälls- och myndighetsfunktioner
håller på att utvecklas. Trygghetsutskottet har givit kommundirektör i uppdrag att
utveckla en lokal modell/metod med syfte att utreda och öka ungas samhällstillit.
Jobbcenter arbetar ständigt för att utveckla metoder och för att regelbundet och med täta
intervall följa upp den enskildes väg mot arbetet och egen försörjning.
Försörjningsstödet är alltid villkorat och aktivitet från den enskilde en förutsättning för
rätt till bistånd. Resultat av arbetsplan och ansvar följs upp regelbundet som underlag
för rätt till bistånd.
För att öka och variera utbudet av tjänster, samt vidga möjligheter för fler målgrupper
med mål om arbete och egen försörjning, pågår ett arbete med kommande upphandling
av arbetsmarknadsinsatser.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under årets första fyra månader har projektet därmed drivits enligt de
direktiv och den organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det
styrande perspektivet i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet
stort fokus. Under perioden har dels samverkan med SKR och forskare konkretiserats
för att utveckla metoder för delaktighet bland samhällets intressenter, såsom invånare,
verksamma och civilsamhälle. Omdaning Bro har kopplingar till samtliga övergripande
mål.
1.7.5 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
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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
bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.
Sammanfattning för period januari-april

För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra behövs träffar
och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor,
där Upplands-Bro kommun, regionen, näringslivet, myndigheter, utbildningsanordnare
och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Det anordnas även
näringslivsträffar för idé-och kunskapsutbyte mellan företag samt anordnar mindre
nätverk i specifika frågor eller områden.
Kommunstyrelsen ansvar för att ge de kommunala verksamheternas förutsättningar för
en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I januari gav Kommunstyrelsen
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöprogram och en klimatbudget.
Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimatstrategi arbetats fram som planeras
att remitteras till nämnder och bolag över sommaren. Miljö- och klimatstrategin utgår
från den vision och de övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro
kommun och från kommunens verksamhetsplan och budget 2022. Miljö- och
klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och
den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. I strategin finns tre
prioriterade områden:




Minska klimatpåverkan
Stärka den biologiska mångfalden
Främja en cirkulär ekonomi

1.7.6 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
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
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miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens och en hållbar utveckling.
Sammanfattning för period januari-april

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Kommunledningskontoret följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.
Fler fristående förskolor och skolor har etablerat sig i kommunen och några av de
befintliga fristående verksamheterna har utökat sin kapacitet. Andelen barn och elever
som går i fristående förskolor och skolor ökar därmed. Officiell statistik publiceras
senare och presenteras vid T2-uppföljningen.
Inom valfrihetssystemet finns idag tre hemtjänstutförare och fem vård- och
omsorgsboenden. Upplands-Bro kommun ingår i Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län,
vilket är en länsöverenskommelse som möjliggör val av boende i en annan kommun
som även den är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskommelse sedan
den 1 juli 2019 tillsammans med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 2 012 mnkr (1 724,6 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 20,5 mnkr (22,4mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet har ökat med 17,5 mnkr sedan april 2021. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 106,5 mnkr (89 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 290 mnkr (140 mnkr). Lånen är upptagna
genom Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 260,4 mnkr (243,2 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 11,5 mnkr (11 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som
kortfristig skuld. Kostnaden enligt prognosen för 2022 är 49,7 mnkr till PV-valet
inklusive löneskatt.
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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.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus 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 2 410 mnkr (2 417 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 2 458,8 mnkr (2 067,7 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 1 284,1 mnkr (1 112,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 52,2 % (53,8 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 57,5 mnkr (68 mnkr) för årets första 4 månader.
Avskrivningarna uppgår till 24 mnkr (22,3 mnkr).

1.9 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat resultat
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är i nivå med budget.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest
ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr

Budget 2022

Resultat jan-apr

Helårsprognos

0

-16

0

33 828

10 698

30 135

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

942

1 760

949

Österhöjdens garage AB

134

-10

134

Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
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Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala
investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr
bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om man
exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87 mnkr blir
det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget med
7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till största del av
ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen, socialpsykiatri samt inom
missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr, till
stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden prognosticerar ett
underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr, främst
beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt extra Covidstadsbidrag.
Semesterlöneskulden beräknas uppgå till 3 mnkr som ej budgeterats och av de 20 mnkr
som budgeterats för oförutsedda kostnader har 100 tkr överförts till GVN (Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden) för att användas till projekt UBRO Examiner - En
plattform för ungas röster och delaktighet.
2021 budgeterades utdelning från Upplands Brohus AB med 7 mnkr. Då utdelningen i
enlighet med paragraf 5 i lagen om allmännyttiga bostadsbolag inte kunde ske förrän
stämman fattat beslut kunde ingen utdelning ske under 2021. Utdelningen kommer ske
under 2022 vilket förklarar det prognosticerade överskottet,6,9 mnkr, avseende
finansnettot.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 34,2 mnkr bättre
än budget.

2.1 Resultatprognos
Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

400,5

484,5

83,9

-2 242,4

-2 253,4

-10,9

-74,2

-74,6

-0,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-1 916,1

-1 843,5

72,7

Skatteintäkter

1 379,1

1 415,3

36,3

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Generella statsbidrag och utjämning

540,1

537,9

-2,1

VERKSAMHETENS RESULTAT

3,0

109,8

106,8

Finansnetto

2,0

8,9

6,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

5,1

118,7

113,6

5,1

118,7

113,6

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022

14(23)

89 Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut - KS 22/0010-1 Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut : Bilaga - Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun

Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

Budgeterade medel från social
investeringsfond

14,1

13,6

-0,5

Årets Resultat exklusive social
investeringsfond

19,2

132,3

113,1

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Kommunstyrelsen

80 000

Skatteintäkter och bidrag

34 155

Utbildningsnämnden

7 400

Finansnetto

6 902

Internränta

3 500

Bygg - och Miljönämnd

-2 088

Ekonomiskt Bistånd

-2 500

Kultur- och fritidsnämnd

-3 549

Semesterlöneskuld m.m

-3 700

Socialnämnden

-7 700

Sum m a större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr

112 420

*Avvikelser överstigande 2 mnkr

2.3 Prognos för nämnderna
2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna
Prognos driftbudget för nämnderna
(tkr)

Budget 2022
Kostnad

Revision
Kommunledn. -kontoret
Samhällsbyggnads. -kontoret

Intäkt

1 230

Kostnad

Budgetavvikelse 2022

Intäkt

Kostna
d

Intäkt

Netto

-7 000

87 000

80 000

1 230

208 628

57 528

208 628

57 528

35 284

25 485

42 284

112 485

Försäljning tomträtter
Kom m unstyrelsen

Prognos 2022

1 099

1 099

243 912

84 112

250 912

171 112

-7 000

87 000

80 000

20 111

14 261

20 189

12 252

-78

-2 009

-2 088

Gym nasie- och
vuxenutbildningsnämnden

342 587

166 887

347 718

172 018

-5 131

5 131

0

Kultur och Fritidsnämnden

114 518

18 468

118 067

18 468

-3 549

0

-3 549

Socialnäm nden

335 813

57 613

338 104

52 204

-2 291

-5 409

-7 700

24 900

500

27 521

621

-2 621

121

-2 500

Bygg- och m iljönämnden

Ekonom iskt bistånd

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022
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(tkr)

Budget 2022

Prognos 2022

Budgetavvikelse 2022

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

78 236

6 136

78 277

6 136

-41

0

-41

Vatten- och
avloppsverksamhet

65 473

65 473

65 473

65 473

0

0

0

Avfallsverksamhet

34 938

34 938

34 938

34 938

0

0

0

178 647

106 547

178 688

106 547

-41

0

-41

1 507 600

704 800

1 499 200

703 800

8 400

-1 000

7 400

382 626

133 526

381 938

133 638

688

112

800

3 151 944

1 286 714

3 163 567

1 370 660

-11 623

83 946

72 323

3 500

3 500

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
om sorgsnämnden
Sum m a Näm nder
Internränta

10 500

14 000

Pensionskostnader

27 300

27 300

Oförutsedda kostnader

19 900

19 900

Semesterlöneskuld m.m
Sum m a kommun gem ensam
Driftredovisn. kommunen
Skatteintäkter och bidrag
Finansnetto
Sum m a finansiering
Totalt

3 700

-3 700

47 200

10 500

50 900

14 000

-3 700

3 500

-200

3 199 144

1 297 214

3 214 467

1 384 660

-15 323

87 446

72 123

15 482

1 934 606

18 365

1 971 644

-2 883

37 038

34 155

5 200

7 176

6 400

15 278

-1 200

8 102

6 902

20 682

1 941 782

24 765

1 986 922

-4 083

45 140

41 057

-19 406

132 58
6

113 18
0

3 219 826

Resultat
Social investseringsfond

-3 700

3 238 996

3 239 232

19 171
14 111

Resultat enligt
resultaträkningen

3 371 582
132 350

113 18
0

118 731

113 67
2

13 619
5 059

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna
Prognos investeringsbudget för nämnderna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2021

Prognos 2022

Budget 2022

Kvar av
projektbudget
2022

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

17 088

160

17 907

16 928

-979

Samhällsbyggnadskontor
et

12 783

7 244

29 372

6 372

-23 000

Kom m unstyrelsen

29 871

7 404

47 279

23 300

-23 979

Totalt alla näm nder
(tkr)

Bygg- och
m iljönämnden

1 116

1 116

1 116

0

Gym nasie- och
vuxenutbildningsnämn
den

4 336

4 336

4 336

0

28 712

32 912

4 200

1 050

1 050

0

Kultur- och
fritidsnämnden

48 193

Socialnäm nden

1 050

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022
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Total kalkyl

Förbrukat
tom 2021

Prognos 2022

Budget 2022

Kvar av
projektbudget
2022

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

71 082

43 233

44 336

52 281

7 945

Vatten- och
avloppsverksamhet

396 531

24 298

126 079

429 207

303 128

765

765

0

Totalt alla näm nder

Avfallsverksamhet
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
om sorgsnämnden
Oförutsedda
investeringar

765
468 378

171 180

482 253

311 073

6 065

67 531

6 065

6 065

0

800

800

800

0

1 100

1 100

552 932

292 394

1 100

Sum m a Näm nder

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022
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Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnder
(tkr)

Budget 202204
Kostnad

Revision

Redovisat 202204

Intäkt

417

Kostnad

Intäkt

116

Budgetavvikelse 202204
Kostna
d

Intäkt

301

202104

Netto

Netto

301

272

Kommunledn. kontoret

73 434

21 576

75 354

20 189

-1 920

-1 386

-3 307

795

Sammhällsbygg
n. -kontoret

11 491

8 495

15 606

52 000

-4 115

43 139

39 390

13 103

-366

-366

-159

Försäljning
tomträtter

366

Kom m unstyrel
sen

84 925

30 437

90 960

72 189

-6 035

41 752

35 717

13 739

Bygg- och
m iljönämnden

6 789

4 754

7 201

1 832

-412

-2 922

-3 334

-791

Gym nasieoch
vuxenutbildnin
gsnämnden

117 886

55 629

115 837

57 530

2 050

1 901

3 951

-650

Kultur- och
fritidsnämnde
n

39 110

6 668

38 376

6 617

735

-51

684

2 591

112 947

19 204

114 181

20 051

-1 234

847

-387

-2 491

8 300

167

9 027

331

-727

164

-563

94

Tekniska
nämnden,
skattefinansierat

26 428

2 045

27 284

3 197

-855

1 152

296

-506

Vatten- och
avloppsverksa
mhet

19 907

21 309

21 907

8 509

-2 000

-12 800

-14 800

-12 089

Avfallsverksam
het

11 529

12 194

9 034

12 949

2 495

755

3 250

-1 348

Tekniska
näm nden

57 864

35 549

58 225

24 655

-360

-10 894

-11 254

-13 943

Utbildningsnäm nden

517 998

234 933

523 423

255 277

-5 426

20 344

14 918

6 364

Äldre- och
om sorgsnämn
den

128 482

44 508

126 652

45 697

1 829

1 189

3 018

4 548

1 074 719

431 850

1 083 998

484 180

-9 280

52 330

43 051

9 731

1 260

1 260

1 208

422

-18 098

Socialnäm nden
Ekonom iskt
bistånd

Sum m a
Näm nder
Internränta

3 500

4 760

Pensionskostna
der m.m

9 555

9 133

Oförutsedda
kostnader,
övrigt

6 633

956

638

5 678

638

6 316

6 562

Sum m a
kommun gem ensam

16 188

10 089

5 398

6 099

1 898

7 997

-10 328

3 500
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(tkr)
Driftredovisn.
kommunen

Budget 202204

Redovisat 202204

1 090 907

435 350

1 094 087

489 578

Skatteintäkter
och bidrag

5 161

644 869

6 122

Finansnetto

1 733

2 892

3 976

Sum m a
finansiering

6 894

647 761

1 097 801

1 083 111

Totalt
Resultat
Social
investseringsfonden
Resultat enligt
resultaträkningen

202104

-3 180

54 228

51 048

-597

657 215

-961

12 346

11 385

16 095

4 028

-2 242

1 136

-1 107

-73

10 098

661 243

-3 204

13 482

10 278

16 023

1 104 185

1 150 821

-6 384

67 710

61 326

15 426

61 326

15 426

-14 690

14 111

Budgetavvikelse 202204

46 636

4 736

-28 802

41 900

3.2 Resultaträkning
Tkr

202204

202104

Verksamhetens intäkter

182 547

157 801

1 663

2 992

Gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag

31 810

11 865

Övertagande av gata (gåva)

16 732

Varav jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering

Verksamhetens kostnader

-767 721

-740 870

-23 999

-22 318

Verksamhetens nettokostnader

-609 172

-605 386

Skatteintäkter

471 780

448 680

Generella statsbidrag och utjämning

179 312

156 141

41 921

-566

Finansiella intäkter

4 045

2 184

Finansiella kostnader

-4 065

-2 223

Resultat efter finansiella poster

41 900

-605

41 900

-605

202204

202104

8 869

9 478

Avskrivningar

Verksamhetens resultat

Extraordinära poster
Årets resultat

3.3 Balansräkning
Tkr

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
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Tkr

202204

202104

1 923 772

1 628 974

Maskiner och inventarier

88 262

95 603

Finansiella anläggningstillgångar

36 124

36 274

Sum m a anläggningstillgångar

2 057 028

1 770 329

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter

20 546

22 416

Fordringar

274 744

185 864

Kassa och bank

106 502

89 049

Sum m a omsättningstillgångar

401 792

297 329

2 458 819

2 067 659

41 900

-605

107 088

107 088

34 917

42 765

Övrigt eget kapital

1 100 148

963 573

Sum m a eget kapital

1 284 053

1 112 821

260 391

243 208

Långfristiga skulder

548 631

357 725

Kortfristiga skulder

365 744

353 904

2 458 819

2 067 659

1 957 311

1 946 556

452 754

471 314

Sum m a tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Social investeringsfond

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Skulder

Sum m a eget kapital, avsättningar och skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna

3.4 Kassaflödesanalys
Tkr

202204

202104

202112

Årets resultat

41 900

-605

128 727

Justering för av- och nedskrivningar

23 999

22 318

68 699

Justering förändring avsättning pensioner o övriga
avsättningar

12 655

26 739

28 323

Justering netto reavinster/förluster/byte av mark/gåvor

-16 732

158

960

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

61 821

48 610

226 709

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
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Tkr

202204

202104

202112

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över
flera år

19 790

11 839

32 206

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager

1 870

Justering för ej likviditetspåverkande poster

-22 413

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

-23 791

92 937

27 848

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

-17 495

-98 689

-69 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 325

54 696

196 865

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-4 144

-3 262

-595

Justering för ej likviditetspåverkande poster

16 732

Investering i materiella anläggningstillgångar

-75 198

-78 578

-334 721

241

241

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av materiella anläggningstillångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

146
-62 610

-81 599

-334 929

70 000

220 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)
Finansiell leasing

750

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 000

220 900

Årets kassaflöde

-22 285

43 097

82 836

Likvida m edel vid årets början

128 788

45 952

45 952

Likvida m edel vid årets/periodens slut

106 502

89 049

128 788

3.5 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) med undantag för hyreskostnader av fast egendom. Dessa har bokförts som
vanlig hyra. Enligt RKR R 5 ska de hyror som uppfyller vissa kriterier redovisas som
finansiell leasing. Utredning pågår av de hyresavtal som kommunen har.
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.
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Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa
förekommit under räkenskapsåret.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2022 med + 17 271 tkr och slutlig
slutavräkning för 2021 med + 5 989 tkr.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. 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. Kommunen tillämpar komponentavskrivning

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 (24 150 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
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
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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. Resultatutjämningsreserve n specificeras i
balanskravsutredningen.
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.
T.o.m 202204 har 42,1 mnkr tagits ut från fonden.
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.
20210
4

2021

Insättning till social
investeringsfond
Uttag från sociala
investeringsfonden
Ackum ulerad
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

-4 736

-8 030

-12
206

-8 054

-1 352

-3 026

-2 637

-2 043

34
917

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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