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TJÄNSTESKRIVELSE

Emma Åhlstedt
Administrativ handläggare
Mark- och exploateringsavdelningen
08-581 691 51
emma.ahlstedt@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KS 21/0276

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nyttjanderättsavtal för häst- och fårbete, del av
Kockbacka 2:2 och del av Härnevi 9:19
Förslag till beslut
Upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för häst- och fårbete på delar av
fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 godkänns.

Sammanfattning
På delar av fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 har häst- och fårbete
bedrivits sedan 2016. Nyttjanderättsavtalet som tecknades 2016 bör skrivas om
då avtalsområdet ändrats. Samhällsbyggnadskontoret ser också att avtalet bör
ha en avtalsperiod om tio år med förlängning på tio år istället för dagens fem
år.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2021



Förslag till nyttjanderättsavtal, den 26 april 2021

Ärendet
På delar av fastigheterna Kockbacka 2:2 och Härnevi 9:19 har häst- och fårbete
bedrivits sedan 2016. Nyttjanderättsavtalet som tecknades 2016 bör skrivas om
då avtalsområdet ändrats. Samhällsbyggnadskontoret ser också att avtalet bör
ha en avtalsperiod om tio år med möjlighet till förlängning på tio år istället för
dagens fem år då nyttjanderättshavaren har visat prov på ansvarstagande och
sköter om nyttjandestället på ett bra sätt samt att djurdrift på kommunens
naturmarker innebär att kulturlandskapet hålls öppet.
I övrigt blir avtalet oförändrat.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Häst- och fårbete bidrar till att upprätthålla en kontinuerlighet i
kulturlandskapet vilket är viktigt ur en pedagogisk synvinkel för barn och unga.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KS 21/0276

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Charlotte Ahlstrand
Mark- och exploateringschef

Bilagor
1. Förslag till nyttjanderättsavtal, den 26 april 2021
Beslut sänds till
 Mark- och exploateringsavdelningen
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Parter:

Upplands-Bro kommun (212000-0100)
196 81 Kungsängen, nedan kal lad Kommunen
och

nedan kal l ad Nyttjaren

§1

Nyttjanderättsställetsomfattning
Kommunen uppl åter ca 4 ha för häst - och fårbete ti l l nyttjaren på del av fasti gheterna
Kockbacka 2:2 och del av Härnevi 9:19. Nyttjanderättsstäl let är markerat på kartbi l aga 1
med bl ått raster.

§2

Ändamål
Nyttjandeställ et får användasför naturvårdsbete med häst och får. Nyttjandestäl let
uppl åtsti l l främst bete. Träden får i nte skadasav betesdjuren, se åtgärder § 6. Stängsel
och anordni ng för vatten får uppförasi nom nyttjanderättsområdet i enl i ghet med § 8.
Nyttjaren är skyl di g att bekosta borttagande av denne uppförda anordni ngar om
kommunen återtar marken.

§3

Nyttjandetid
Nyttjandetiden utgör ti o (10) år räknat från 2021-10-01.

§4

Uppsägning, förlängning
Båda parter är berätti gade att säga upp avtal et. Uppsägni ng skal l ha skett senast ni o (9)
månader före avtal sti densutgång. Uppsägsi nte avtal et förl ängsdet med ti o (10) år i
taget med samma uppsägni ngsti d. Avtal et kan också sägasupp med samma
uppsägni ngsti d om någon av fasti ghetsägarna ti l l Härnevi 9:32, 9:33, 9:34 el l er 9:36
anmäl er al l ergiska besvär mot häst el l er får.

§5

Avgift
Någon ekonomi sk ersättning för nyttjanderätten skall ej utgå. Syftet är att nyttjaren i
samråd med kommunen ska kunna medverka ti l l att öka den bi ol ogi ska mångfal den samt
hål l a l andskapet öppet på den anvi sade pl atsen för bete.

§6

Nyttjandeställetsskick
Nyttjandeställ et uppl åtsi det ski ck det befi nner si g i på ti l l trädesdagen. Nyttjaren ska
vårda och underhål l a nyttjandestäl let i nkl usive det av kommunen uppförda vi ta Astaketet. Betesmarken ska vara väl hävdad, det vi l l säga väl betad vi d växtsäsongenssl ut
och sl yröjd. Om hästarna skul l e orsaka gnagskador på ädel l övträd och fruktträd över 30
cm i di ameter måste träden skyddasgenom gnagskydd el ler stängsel.
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Om nyttjaren överger nyttjandestäl let och l ämnar det obrukat el l er utan vård, får
kommunen återta nyttjandestäl let med omedel bar verkan.

§7

Skogsvård och transporter
Kommunen gesfri rätt att vi d behov utföra skogsvårdande i nsatser.

§8

Stängsel
Nyttjaren ansvarar själ v för att nyttjandestäl let bl i r i nhägnat. Stängslet får i nte sättasupp
närmre än 5 meter från vägensasfal tskant. Det vi ta A-stängsl et ägsav kommunen.

§9

Ekonomibyggnad
Nyttjanderättshavaren äger rätt att på egen bekostnad ri va och uppföra ny
ekonomi byggnad enl igt detaljplan. Paragrafen gäl l er under förutsättning att erforderl iga
l ov bevi l jas.

§ 10

Förbättringar
Rätt ti l l ersättni ng för ny täckdi kni ng el ler annan l i kvärd förbättring föreligger endast om
särski l d skri ftl ig överenskommelse därom har träffats.
Senast 31 december varje år ska nyttjaren dokumentera och redovi sa ski cket och
eventuell a förbättringar för kommunen.

§ 11

Överlåtelse
Nyttjaren får i nte överl åta nyttjanderätten ell er el jest sätta någon annan i si tt stäl l e utan
kommunensskri ftliga medgi vande.

§ 12

Inskrivning
Inskri vni ng av detta avtal får ej ske.

§ 13

Upphörande
Kommunen är i nte skyl di g att ersätta nyttjaren för gjorda i nvesteringar och nedl agt
arbete, om arbetena skett efter nyttjandeti densutgång.

Detta avtal har upprättatsi två exemplar varav parterna tagi t var si tt.

Kungsängen 2021För Uppl ands-Bro kommun

___________________________________
Ort och datum

______________________________________
Charl otte Ahl strand
Mark- och expl oateringschef

_______________________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Andréas Silander

2021-06-22

KS 21/0384

Mark- och exploateringsavdelningen

Samhällsbyggnadsutskottet

Er beteckning

Andreas.Silander@upplands -bro.se

Inriktningsbeslut för åtgärder som
kompensation för Trädgårdsstadens
kulvertering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningsåtgärder i enlighet med förslaget
Norra åtgärdsområdet Råby gärde.

Sammanfattning
För realisera detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1 och genomföra de
byggnads- och anläggningsåtgärder som omfattas av detaljplanen
föreslås/kommer cirka 240 meter av Sätrabäcken att kuverteras. För att
kompensera för ianspråktagen öppen vattenyta planeras att vidta naturvårdande
åtgärder uppströms i enlighet med åtgärdsprogram för Broviken.
Samhällsbyggnadskontoret har tittat på två förslag på åtgärdsområden – direkt
norr om järnvägen (södra åtgärdsområdet Sätrabäcken södra) samt söder om
Råbyvägen (norra åtgärdsområdet Råby gärde). Efter avvägning ser kontoret
fler fördelar med att utföra åtgärder i det norra området.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 juni 2021



Förslag till ersättningsåtgärder, Råby gärde, den 31 mars 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Planerade åtgärder berör vattendraget Sätrabäcken som rinner ut i Brobäcken
med utlopp i Broviken i Mälaren. En sträcka om cirka 240 meter av
Sätrabäcken planeras att kulverteras. Syftet med den planerade kulverteringen
är att frigöra mark i enlighet med detaljplanen för att möjliggöra byggande av
bostadskvarter, torgyta, stationsangöring, cykelparkeringar, gata och park inom
ett område där Sätrabäcken går i öppen dager idag. Ansökan om
vattenverksamhet planeras lämnas in till Mark- och miljödomstolen under
hösten 2021.
Samhällsbyggnadskontoret har tittat på två av de förslag på åtgärdsområden
som redovisas i åtgärdsprogram för Broviken. Vid en avvägning ser man en del
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Datum

Vår beteckning

2021-06-22

KS 21/0384

risker med åtgärder direkt norr om järnvägen (södra åtgärdsområdet), bl.a. risk
för påverkan på järnvägen och risk för markföroreningar. Åtgärder nära
järnvägen kräver samråd med Trafikverket som kan vara tidskrävande.
Området omfattas dessutom av en kommande detaljplan samt att det finns
begränsade möjligheter till utformning på platsen.
Kostnader för beslutade åtgärder belastar investeringsprojektet
Trädgårdsstaden etapp 1 i enlighet med avtalad fördelningsnyckel mellan
Riksbyggen och kommunen.
Norra åtgärdsområdet – Råby gärde
Området ligger mellan Råbyvägen och radhusbebyggelse på Brushanevägen
och ligger i anslutning till Sätrabäcken. Idag utgörs området av en högvuxen
gräsmark. Den är planlagd som odlingslotter men ingen odling sker där idag.
Ersättningsåtgärder som föreslås är bl.a. ett 200 meter nytt, öppet dike. Den
nedsänkta zonen hamnar i nivå med befintlig dikesbotten och bildar en
översvämningszon som avlastar vid höga vattenflöden. Ekologiska värden
skapas genom att befintliga träd som al, björk och pil från området söder om
stationen planteras om på platsen.
Sociala värden adderas bl.a. genom att ett odlingsområde plöjs upp i solläge
och en grusgång samt pulkabacke anläggs. Död ved blir balansstockar och
pedagogiska element.

Barnperspektiv
Åtgärderna som föreslås omfattar bland annat lekytor, odlingslotter och en
pulkabacke. Bevattning från bäcken sker via så kallad Arkimedes skruv vilket
bidrar till lärande lek.
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Datum

Vår beteckning

2021-06-22

KS 21/0384

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell

Charlotte Ahlstrand

Samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringschef

Bilagor
1. Förslag till ersättningsåtgärder, Råby gärde, den 31 mars 2021
Beslut sänds till


Mark- och exploateringsavdelningen
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Ersättningsåtgärder, Råby gärde, Bro
2020-03-31

PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C
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Platsen
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Inspirationsbilder
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Råby gärde idag
Plan gräsyta med kulverterad bäck

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		
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Steg 1 - Ersättningsåtgärder
200 meter nytt, öppet dike grävs upp
Nedsänkt zon på nivå med befintlig
dikesbotten bildar en översvämningszon som
avlastar nedströms genom reglering vid höga
vattenflöden
Massbalans skapar topografisk variation

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		

programhandling -arbetskopia- / Råby gärde, ersättningsåtgärder, Bro / 2020-03-31
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Steg 2 - Ekologiska värden skapas
Befintliga träd som al, björk och pil från
området söder om stationen planteras om på
platsen
Död ved och stenblock som schaktats upp
läggs ut i den nedsänkta delen
Nya habitat och ekologiskt värdefulla miljöer
skapas

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		

programhandling -arbetskopia- / Råby gärde, ersättningsåtgärder, Bro / 2020-03-31
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Steg 3 - Sociala värden skapas
Grusgång - 2m bred 15cm stenmjöl
Odlingsområde plöjs upp i solläge
Bevattning sker från bäcken via ”arkimedes
skruv”
Pulkabacke
Död ved blir balansstockar och pedagogiska
element

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		

programhandling -arbetskopia- / Råby gärde, ersättningsåtgärder, Bro / 2020-03-31
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Råby gärde idag
Plan gräsyta med kulverterad bäck

Steg 1 - Ersättningsåtgärder
200 meter nytt, öppet dike grävs upp
Nedsänkt zon på nivå med befintlig
dikesbotten bildar en översvämningszon som
avlastar nedströms genom reglering vid höga
vattenflöden
Massbalans skapar topografisk variation

Steg 2 - Ekologiska värden skapas
Befintliga träd som al, björk och pil från
området söder om stationen planteras
om på platsen
Död ved och stenblock som schaktats
upp läggs ut i den nedsänkta delen
Nya habitat och ekologiskt värdefulla
miljöer skapas

Steg 3 - Sociala värden adderas
Grusgång - 2m bred 15cm stenmjöl
Odlingsområde plöjs upp i solläge
Bevattning sker från bäcken via
”arkimedes skruv”
Pulkabacke
Död ved blir balansstockar och
pedagogiska element

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		

programhandling -arbetskopia- / Råby gärde, ersättningsåtgärder, Bro / 2020-03-31
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illustrationsplan
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Principsektion

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		
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Sektion bevattningsskruv

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		
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Agenda 2030 - Globala målen om
hållbar utveckling

Råby gärde bidrar med ett nytt
område för lättillgänglig rekreation

Från Regeringens hemsida:
Råby gärde bidrar med pedagogiska
miljöer, både under anläggning och
vid färdigt projekt.

”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot
ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande
i genomförandet av agendan. Genomförandet
innebär en successiv omställning av Sverige som
modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och
som del av det globala systemet.”

Råby gärde skapar nya livsmiljöer
samt renar och fördröjer dagvatten
vilket förbättrar ekologiska samband
och vattenkvalitet på både lokal och
regional nivå.

Samtliga 17 mål finns listade nedan. Genom
ersättningsåtgärderna på Råby gärde bidrar
Riksbyggen och Bro kommun med att
uppfylla 11 av dessa.

Råby gärde är en del av Bros
hållbara infrastruktur och gör både
befintlig och kommande bebyggelse
mer motståndskraftig mot klimat-förändringar

Råby gärde ger möjlighet till hållbar
och resurseffektiv matproduktion
genom att tillgängliggöra mark för
odling.
Råby gärde bidrar med att förstärka
förtroendet för samhälleliga
institutioner och synliggör arbetet för
hållbarhet genom att engagera privat,
kommunal sektor samt civilsamhället.

riksbyggen / topia landskapsarkitekter		

programhandling -arbetskopia- / Råby gärde, ersättningsåtgärder, Bro / 2020-03-31

12/12

109 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 - KS 21/0354-3 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 : Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050

1 (3)
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Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Strategisk planering (1)
+46 8-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss- Kollektivtrafikplan 2050
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss av
Kollektivtrafikplan 2050 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den
3 september 2021.

Sammanfattning
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen ska ge berörda
planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga
behov på en övergripande systemnivå. Planen är tänkt att kunna fungera som
underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess eller den
kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar.
Kollektivtrafikplan 2050 är ett uppdrag inom Trafikförvaltningen i Region
Stockholm och ska beslutas av regionens trafiknämnd. Kommunen har nu fått
Kollektivtrafikplanen på remiss.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
3 september 2021.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021



Region Stockholms (Trafikförvaltningens) remissmissiv till
Kollektivtrafikplan 2050 den 24 maj 2021



Kollektivtrafikplan 2050 – remisshandling

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kollektivtrafikplan 2050 är ett uppdrag inom Trafikförvaltningen i Region
Stockholm och ska beslutas av regionens trafiknämnd. Kommunen har nu fått
Kollektivtrafikplanen på remiss. I arbetet med att ta fram planen har dialog
förts med länets kommuner och Trafikverket.

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

Er beteckning
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Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Planen ska ge berörda
planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga
behov på en övergripande systemnivå. Planen är tänkt att kunna fungera som
underlag till regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess eller den
kommunala planläggningsprocessen och i förhandlingar.
De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken
trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen
genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan
berörda intressenter. Det har inte gjorts några ekonomiska avvägningar i
förhållande till budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den
efterföljande planeringen då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader
och nyttor finns framme.
Sammanfattningen ur Kollektivtrafikplan 2050 bifogas denna tjänsteskrivelse.
Remisshandlingen i sin helhet finns på Region Stockholms webbplats:
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiskaorgan/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan2050_remiss.pdf
Trafikförvaltningen önskar få svar på remissen senast den 30 september 2021.
Vi har dock fått förlängd remisstid några dagar för att kunna ta upp remissen på
Kommunstyrelsens möte den 29 september men slippa omedelbar justering.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den
3 september 2021. Förslaget till yttrande bygger bland annat på frågor som
kommunen driver och synpunkter som kommunen har lämnat tidigare i olika
sammanhang.
I remissmissivet ställer Trafikförvaltningen några frågor som de vill att vi
särskilt lämnar synpunkter om:
•
•
•

Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt
inriktning relevanta?
Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra
planen?
Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Samhällsbyggnadskontoret har inte besvarat dessa frågor i förslaget till
yttrande fråga för fråga. Som svar på den första frågan om behov och fortsatt
inriktning hänvisas till yttrandet i stort. De två sista frågorna anser kontoret att
det finns anledning att återkomma till och hänvisar till diskussioner i olika
sammanhang på olika nivåer i våra respektive organisationer. Vi konstaterar
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också att det är många aktörer som behöver samverka för att utveckla ett
hållbart samhälle där kollektivtrafiken har en viktig roll, och betonar vikten av
att olika processer samspelar för bästa nytta för en hållbar samhällsutveckling.

Barnperspektiv
Syftet med synpunkterna är att bidra till en så bra kollektivtrafik som möjligt, i
samspel med övrig samhällsutveckling. Detta gynnar inte minst barnen. En väl
utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att barn på egen hand ska kunna
förflytta sig lite längre sträckor.

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 3 september 2021
2. Region Stockholms (Trafikförvaltningens) remissmissiv till
Kollektivtrafikplan 2050 den 24 maj 2021
3. Sammanfattning ur Kollektivtrafikplan 2050 – remisshandling
Beslut sänds till
 Region Stockholm, Trafikförvaltningen: kollektivtrafikplan@sll.se
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Strategisk planering
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2021-09-03

KS 21/0354

TN 2014-0777

Region Stockholm
Trafikför valt ningen
kollektivtrafikplan@sl l.se

Yttrand e över Remiss Kol l ektivtrafikp l an 2050
Kommunstyrelsens beslut § xx den xx september 2021
Upplands-Bro kommun har tagit del av Kollektivtr afikplan 2050 som vi har
fått på remiss och vill lämna några synpunkter och reflektioner.

Bra med en samlad plan för kollektivtrafiksystemets
långsiktiga utveckling
Det är positivt att Regionen nu har tagit fram en långsik t ig plan för
kollektivtrafikens utveckling i regionen och gjort en samlad bedömning av hur
väl redan beslutade invester ingar och utökningar svarar mot behoven. Det är
bra att det tydligt framgår att det inte är tillräck li gt endast med idag beslutad
planering för att ta hand om alla som kommer att vilja resa. Att planen
redovisar hela kollektivtrafiksystemet i regionen med sina ömsesidiga
beroenden bör ha stora fördelar i kommande processer när olika åtgärder ska
utredas vidare och genomföras, ofta av flera aktörer.
Vi noterar att planens huvudfok us är kollektivtrafik av regional betydelse och
anslutni ngarna till denna. Det är också det enda rimliga i denna typ av plan.
Det är dock viktigt att komma ihåg att kollektivtrafiksystemet är ännu mer
komplext än vad som kanske framgår i den remitterade planen. De konkreta
lokala kollektivt rafik frågorna i kommunen är också en del i systemet.

Även ökad turtäthet är viktigt f ör kollektivtraf ikens attraktivitet
– och för Bro helt avgörande
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I planens mål och indikatorer ligger ett stort fokus på restider och restidskvoter.
Även om turtäthet också nämns, bland annat som målstandard för olika
trafikkoncept, anser vi att behovet av god turtäthet bör framgå tydligare. Vi
saknar ett tydligt resonemang kring vikten av god turtäthet. En låg turtäthet
innebär i praktiken risk för ökad restid. Om inte hela resan fungerar riskeras
förseningar med konsekvensen längre total restid. Där turtätheten är låg blir då
restidsförlängningen stor. Detta är till exempel verkligheten i Bro där
pendeltågen idag endast går i 30-minuterstrafik. Där behövs kvartstrafik så
snart som möjligt för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och förbättra
människors livsvil lkor.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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I avsnitt 4.5 där behovsbilden per sektor sammanfattas saknas behovet av tätare
pendeltågstrafik till Bro och Bålsta helt i beskrivningen för Nordvästsektorn
(sidan 43). Inte heller i avsnitt 4.6 om behovsbilden per trafikkoncept finns
något resonemang om turtäthet i pendeltågstrafiken. Detta är en brist i
beskrivningen.

Föreslagna åtgärder
Bro behöver i första hand kvartstrafik på pendeltåget – regionpendel
kan bli ett komplement
Vi observerar planens förslag att differentiera dagens starka radiella struktur
och trafikutbud ”för att både erbjuda snabba resor från länets yttre delar och
turtäta resor till en större del av den växande centrala regionkärnan”. Bland
annat genom att införa en så kallad regionpendel med cirka ett stopp per
kommun. För Mälarbanan nämns i texten 4 tåg/h Västerås–Enköping–Bålsta–
Barkarby–Sundbyberg–Stockholm C, med ett tillägg om att eventuellt
ytterligare stationer kan tillkomma (sidan 63). I kartorna med förslag till
tågtrafikupplägg 2030 och 2050 (sidorna 64 och 75) ser det däremot ut som om
även Bro kan bli en station för regionpendeln. Det är något oklart hur detta ska
tolkas.
Det är självklart ingen nackdel att få tillgång till en regionpendel. Snarare
tvärtom. Men regionpendeln kan i Bro inte ersätta behovet av just tätare
pendeltågstrafik. Vi noterar för övrigt på kartorna även att pendeltågsupplägget
innebär 4 tåg i timmen i både Bro och Bålsta, vilket är både glädjande och
nödvändigt. Det som är oklart och eventuellt oroande är hur tanken är att de
olika tågkoncepten kommer att prioriteras, eftersom det står på sidan 65 att
införandet av regionpendel kortar restiderna i flera relationer med restidsbrister
på ett resurseffektivt sätt och därför bör prioriteras högt.
För Bro är kvartstrafik så snart som möjligt på just pendeltågen, som trafikerar
samtliga stationer på linjen, det allra viktigaste. Det har ett socialt
hållbarhetsperspektiv och skulle göra Bro bättre integrerat i regionen. Annan
trafik än pendeltågstrafik, såsom regionpendel, kan bli ett komplement men
inte ersätta behovet av just tätare pendeltågstrafik. Andra tågkoncept än
pendeltåg får inte fördröja införandet av tätare pendeltågstrafik i Bro. Se även
vårt tidigare resonemang om att en låg turtäthet i praktiken innebär risk för
ökad restid.
Pendeltågsupplägg 2050 – konsekvenser av nya stationer?
Vi noterar att Kungsängen i förslaget till tågtrafikupplägg 2050 har åtta
pendeltåg i timmen, vilket naturligtvis är positivt (karta sidan 75).
Det föreslagna tågtrafikupplägget 2050 möjliggör enligt Kollektivtrafikplanen
också att öppna nya pendeltågstationer i Solvalla och Huvudsta. Vi ställer oss
frågan vad två nya stationer längre in på linjen kan innebära för restiden för
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alla resenärer längre ut i systemet. Men den förmodade förlängda restiden
kanske kompenseras av minskad restid som enligt planen kan uppnås med
hjälp av trimningsåtgärder (sidan 63). Samtidigt blir tillgängligheten bättre till
vissa målpunkter och bytespunkter. I Solvalla antar vi att byte kan komma att
ske mellan pendeltåg och tvärbana. Konsekvenserna av nya stationer behöver
utredas noga.
Bytespunkterna och bussterminalerna i både Kungsängen och Bro
behöver utvecklas
Kollektivtrafikplanen lyfter de betydande behoven av åtgärder i många av
länets bytespunkter och bussterminaler. Vi noterar att Kungsängen ligger med i
planen för bytespunkter och terminaler som bedöms få störst resandeökning
och behöver ses över. (sidorna 43, 54, 164 och 187) Det stämmer med
kommunens uppfattning. Det gäller dock även för bytespunkten i Bro, där
såväl bussterminal som pendeltågsstation är underdimensionerade.
Trafikförvaltningen har genomfört kapacitetsutredningar för båda
bussterminalerna och kommunen har därefter tagit fram förstudier för båda
stationsområdena. Trafikförvaltningen har deltagit i dessa processer.
Att öppna nya uppgångar vid stationer som idag endast har en entré är en
åtgärd som enligt Kollektivtrafikplanen bör övervägas för att ta tillvara på
potentialen i att öka stationernas upptagningsområde (sidorna 164 och 187). Vi
konstaterar att pendeltågsstationen i Bro är en sådan station där ytterligare en
entré skulle öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Just nu satsar kommunen stort i ett stort projekt som heter Omdaning Bro, som
strävar efter att skapa ett hållbart Bro. Projektet tar ett helhetsgrepp på
samhällsutvecklingen i Bro, både socialt och fysiskt. Utvecklingen av
stationsområdet i Bro är en viktig del i detta projekt. Parallellt med detta håller
Trafikverket på att dra igång en åtgärdsvalsstudie kopplad till utvecklad
pendeltågstrafik. Det finns uppenbara beroenden mellan utveckling av
stationsområdet i stort, utveckling av järnvägen och utveckling av
bytespunktens funktioner med bussterminal och pendeltågsstation. Kommunen
ser därför behov av synkning av olika processer, som berör flera aktörer. Detta
för att helheten ska bli så bra som möjligt och långsiktigt hållbar.
Utvecklade tvärförbindelser viktiga – expressbussars konsekvenser för
landsbygdstrafiken behöver utredas
Det är utmärkt att planen föreslår att utveckla kollektivtrafiksystemet med fler
starka tvärgående stråk och smidiga bytespunkter som komplement till dagens
starka radiella struktur (sidan 60). För Upplands-Bro är bland annat den
föreslagna utvecklingen av en tvärgående expressbuss Barkarby–
Upplands Väsby via Kallhäll viktig.
Ett annat förslag i planen är att utveckla nuvarande busslinje 579 till en
tvärgående expressbusslinje Bålsta–Arlanda via Sigtuna och Märsta (sidorna

3 (4)

109 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 - KS 21/0354-3 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 : Förslag till yttrande över Remiss Kollektivtrafikplan 2050

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-09-03

KS 21/0354

66 och 132). Eftersom nuvarande busslinje 579 förser delar av landsbygden i
Upplands-Bro med kollektivtrafik är det väldigt viktigt för oss hur denna
utveckling görs. Det har stor betydelse var hållplatser förläggs, var byten kan
göras och hur landsbygdstrafiken utvecklas. Delar av landsbygden i
Upplands-Bro har Bålsta som närmaste tätort. Noggranna utredningar krävs.

Särskilda frågor ställda i remissen
I remissmissivet önskar ni särskilt synpunkter rörande följande frågor:
•

Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt
inriktning relevanta?
Synpunkter och reflektioner kring detta framgår i texterna ovan.

•

Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra
planen?
Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?
Dessa båda frågor finns all anledning att återkomma till i diskussioner i
olika sammanhang på olika nivåer mellan våra respektive organisationer.
Helt klart är dock att vi är många aktörer som behöver samverka för att
utveckla ett hållbart samhälle där kollektivtrafiken har en viktig roll. Vi vill
omformulera frågeställningen något. Det finns en mängd ömsesidiga
beroenden mellan kollektivtrafikens utveckling och övrig
samhällsutveckling. Det är därför viktigt att våra olika processer samspelar
för bästa nytta för en hållbar samhällsutveckling.

•

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör

4 (4)

109 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 - KS 21/0354-3 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 : Remissmissiv Kollektivtrafikplan 2050.pdf

1(2)
Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Planering

MISSIV
2021-05-24
Version

Ärende/Dok. id.

TN 2014-0777
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Remiss Kollektivtrafikplan 2050
Detta är en remiss av Kollektivtrafikplan 2050.
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017).
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå.
Planen kan på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och
investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i
förhandlingar.
De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken
trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen
genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan
berörda intressenter.
De behov som redovisas i planen utgår från utvecklingen i RUFS 2050 avseende
bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling. I planen beskrivs även hur
olika framtider påverkar behoven, exempelvis ökat distansarbete, apropå den
påverkan på resandet som pandemin hittills har haft, eller makroekonomiska
förändringar.
I kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska avvägningar i förhållande till
budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen
då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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En tät dialog mellan berörda intressenter har varit en viktig del av arbetet med
att utarbeta kollektivtrafikplanen och kommer att vara en viktig del även i den
fortsatta arbetsprocessen.
Synpunkter på remisshandlingen
I ert remissvar vill vi att ni särskilt lämnar synpunkter rörande:
•

Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt
inriktning relevanta?

•

Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra
planen?

•

Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken?

Om remissen
Remisshandlingen inklusive bilagor återfinns här:
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiskaorgan/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan2050_remiss.pdf
Eventuella frågor om remissen kan ställas till kollektivtrafikplan@sll.se.
Ert svar
Svar på remissen önskas senast den 30 september 2021. Ert yttrande skickar ni
till: kollektivtrafikplan@sll.se
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Kollektivtrafikplan 2050
Remisshandling
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Vision
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas
mest attraktiva storstadsregion.
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Förord

Kollektivtrafikplan 2050 är ett uppdrag inom
Trafikförvaltningen, Region Stockholm och
rapporteras till och beslutas av regionens
trafiknämnd. Det här är remisshandlingen från
uppdraget. Region Stockholm är regional
kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län enligt
kollektivtrafiklagen med ansvar för kollektivtrafik
i länet på väg, järnväg, vatten, spårväg och
tunnelbana.
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms
långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling
till 2030 och 2050 och ska redovisa hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att
nå målen i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län
(antaget oktober 2017).
Planen gäller tillsvidare och ska ge berörda
planeringsaktörer en gemensam bild av
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov.
Planen kan på så sätt fungera som underlag till
regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess
eller den kommunala planläggningsprocessen
och i förhandlingar. Kollektivtrafikplanen
ersätter stomnätsplanen som strategisk plan för
kollektivtrafiksystemets utveckling i länet.

I denna rapport presenteras ett remissförslag för
att lösa utmaningar och behov i regionen till år
2050. De åtgärdsförslag som presenteras ger en
indikation på vilken trafiklösning som svarar mot ett
visst behov. Vilka åtgärder som slutligen genomförs
behöver prövas genom fördjupad analys i
samverkan med berörda intressenter enligt kraven
i regionens riktlinje för investeringar.
De behov som redovisas i planen utgår från
utvecklingen i RUFS 2050 avseende bland
annat befolknings- och bebyggelseutveckling.
I rapporten beskrivs även hur olika framtider
påverkar behoven, exempelvis ökat distansarbete,
apropå den påverkan på resandet som
pandemin hittills har haft, eller makroekonomiska
förändringar. I rapporten redogörs även för de
föreslagna ågärdernas samlade effekter och
måluppfyllelse.
Arbetet med kollektivtrafikplan har drivits av
Region Stockholm i dialog med länets kommuner
och Trafikverket.
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Sammanfattning

Syfte, omfattning och tillämpning

Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms
långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling
till år 2050. Kollektivtrafikplanen redovisar hur
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att
nå målen i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län
(TFP, antaget oktober 2017).
Planens huvudfokus är kollektivtrafik av regional
betydelse och anslutningarna till denna inom region
Stockholm. Planen pekar ut förslag på systemviktiga
stråk och bytespunkter för kollektivtrafiken.
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en
gemensam bild av kollektivtrafiksystemets
långsiktiga behov, samt tydliggöra roller och ansvar
för implementeringen av planens förslag. Planen
kan på så sätt fungera som underlag till exempelvis
regionens åtgärdsvals- och investeringsprocess eller
den kommunala planläggningsprocessen och i
förhandlingar.
COVID 19 och Kollektivtrafikplan 2050
Trots det förändrade resande som skett på grund
av pågående pandemi har utgångspunkten i
arbetet varit att utgå från prognoserna i RUFS 2050.
Känslighetsanalyser har dock genomförts för att
förstå hur en alternativ utveckling kan påverka
planens utveckling.

Planeringsförutsättningar och
beslutade åtgärder

Kollektivtrafikplan 2050 utgår från en målstyrd
planering med markanvändning och styrmedel
enligt RUFS 2050. Fram till 2050 beräknas
befolkningen i Stockholms län öka med 42 procent
enligt RUFS markanvändning. Under samma period
beräknas kollektivtrafikresandet öka med 56
procent baserat på planerade investeringar samt
styrmedel och markanvändning enligt RUFS.
Målet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
för Stockholms län om ökad marknadsandel med
5 procentenheter kräver att kollektivtrafikresandet
ökar med 66 procent alternativt att bilresandet
minskar. Ett skäl till behovet av ett kraftfullt
ökat kollektivtrafikresande är regionens stora
befolkningsökning.
I kollektivtrafikplanen analyseras och beskrivs
kvarstående framtida brister och behov i
kollektivtrafiksystemet på medellång till lång
sikt med utgångspunkt i de redan fattade
investeringsbesluten för Stockholmsregionens
kollektivtrafik.

Analys av kvarstående behov

Stockholmsregionen står för närvarande inför
den största upprustnings- och utbyggnadsfasen
i SL-trafiken sedan 1960-talet. De åtgärder
och investeringar som redan är beslutade att
genomföras i regionen kommer att bidra till att öka
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kollektivtrafiktillgängligheten till år 2050.
Trots detta finns det fortsatt förbättringspotential för:
• tvärresor på respektive länshalva mellan tunga
radiella kollektivtrafikstråk och mellan regionala
stadskärnor
• lokala resor inom eller mellan närliggande
kommuner
• andra ärenden än arbetsresor, framförallt
fritidsresor
De beslutade och finansierade
kollektivtrafiksatsningarna kommer att bidra till att
minska restiderna mellan vissa av de regionala
stadskärnorna. Restidsbrister kvarstår dock mellan
många av de andra kärnorna på respektive
länshalva. Befolkningstillväxten gör samtidigt att
efterfrågan på resor i hela länet ökar. Det radiella
resandet mot centrala regionkärnan ökar särskilt
mycket i absoluta tal, då ökade styrmedel och
trängsel i vägnät gör att kollektivtrafiken förväntas
stå för en större andel av dessa resor.

De i rapporten redovisade behoven och bristerna
utgår från en prognosticerad framtidsbild
där mycket är sig likt jämfört med idag. Stora
förändringar såsom hur vi ser på behovet av att
resa till arbetet vid vissa tidpunkter eller behovet
att överhuvudtaget ha en fysisk arbetsplats
kan dock komma att innebära en förändrad
bild av efterfrågan. På samma sätt kan andra
makroekonomiska förändringar eller en annan
ekonomisk utveckling i regionen ge förändrade
förutsättningar och därmed en förändrad
behovsbild.

Åtgärder för kollektivtrafikens
utveckling

Nuvarande kollektivtrafiksystem i Stockholms län
bygger på en monocentrisk bebyggelsestruktur där
arbetspendlingen dimensionerat kollektivtrafiken i
starka radiella stråk mot den centrala kärnan med
hög koncentration av arbetsplatser.

De delar av länet som är uppbyggda runt
tunnelbanesystemet klarar den ökade efterfrågan
på ett bra sätt, tack vara de omfattande
investeringar som är beslutade att genomföras
inom tunnelbanan.

Målet i den gällande regionala utvecklingsplanen
RUFS 2050 innebär en utveckling mot en mer
polycentrisk och flerkärnig bebyggelsestruktur
genom utvecklingen av regionala stadskärnor samt
en utbredning av den centrala regionkärnan.

I pendeltågssystemet bedöms en förhållandevis
omfattande trängsel uppstå framöver centralt i
systemet med de trafikeringsplaner som finns idag.

För att understödja denna utveckling behöver
kollektivtrafiksystemets starka radiella struktur
kompletteras av flera starka tvärgående stråk som
sammanbinder regionala stadskärnor och andra
viktiga noder och områden.

Också de primära systemen för tvärresor
centralt i regionen blir hårt belastade och får
kapacitetsproblem på långa sträckor.
Den ökade belastningen i de radiella stråken
uppstår även i de sektorer som försörjs med buss. En
ökad efterfrågan på resor medför behov av kraftigt
ökad busstrafikering i stråk där trafiken redan är
högfrekvent med existerande trängsel, bland annat
från Tyresö, Haninge och Värmdö.
Att öka busstrafikeringen för att möta
kapacitetsbristen är svårt då de terminaler och
hållplatser som tar emot trafiken inte klarar av att
hantera en ökande andel bussar och resenärer i
högtrafiken.

Vidare behöver länets kollektivtrafiksystemstruktur
utformas utifrån ett systemövergripande perspektiv,
där befintliga delar tillsammans med nya åtgärder
skapar synergier.
Genom att utveckla kollektivtrafiksystemet med fler
starka tvärgående stråk och smidiga bytespunkter
skapas en nätstruktur med nätverkseffekter. Genom
att valmöjligheterna och resvägarna utökas skapas
ett mer robust och resilient kollektivtrafiksystem.
Tillsammans med en trafikering som är jämnare
fördelad över dygnet ger det även ett system som
är bättre anpassat för resor på fritiden. Detta är
särskilt viktigt då fritidsresandet utgör en allt större
del av resandet med större spridning av resor både
geografiskt och över dygnet.
Åtgärder till år 2030
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Dagens starka radiella struktur och trafikutbud
differentieras för att både erbjuda snabba resor
från länets yttre delar och direkta resor till en större
del av den växande centrala regionkärnan. En
regionaltågstrafik från Uppsala och Västerås till
Stockholm med cirka ett stopp per kommun ger
snabba resor, medan direkttrafik på väg och
sjö ger en ökad tillgänglighet till den centrala
regionkärnan.
Inom tät stadsstruktur föreslås en utveckling av
befintliga och nya linjer som verkar strukturerande
inom staden och ökar den regionala
kollektivtrafikens tillgänglighet.
Kollektivtrafikplanen föreslår en utveckling av
bytespunkter och terminaler för att säkerställa god
kapacitet samt uppnå önskade nätverkseffekter,
där smidiga byten sker både mellan den
tvärgående och den radiella trafiken samt mellan
stadstrafiken och den regionala trafiken.
Vidare föreslås omfattande framkomlighetsåtgärder
för stråk som trafikeras eller föreslås trafikeras
med stadsexpressbuss, stadsspårväg,
tvärgående expressbuss, radiell expressbuss
och tvärbana. Förbättrad framkomlighet kan
skapa stora tillgänglighetsförbättringar och ökad
resurseffektivitet på både kort tid och till relativt låg
kostnad.
Åtgärder till år 2050
I planen föreslås åtgärder som bidrar till
att ytterligare stärka nätstruktur med fler
kapacitetsstarka tvärbanor inom den centrala
regionkärnan och inom det halvcentrala bandet.
Den radiella strukturen utvecklas primärt i länets
yttre delar genom förlängningar av den radiella
stomtrafiken för att ge antingen snabbare eller mer
direkta resmöjligheter.

Måluppfyllelse

En sammanhållen och tillväxtskapande region
Kollektivtrafikplanens föreslagna åtgärder bidrar till
en mer sammanhållen och tillväxtskapande region
genom att minska restiden i viktiga relationer.
Planens åtgärder bidrar också till att förbättra
restidskvoterna mellan de regionala stadskärnorna
inom samma länshalva samt mellan de regionala
stadskärnorna och Arlanda i sådan utsträckning
att målen i RUFS 2050 och det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet bedöms uppfyllas år
2050.
Utvalda fokusområden
Sammanhållen och tillväxtskapande region
Resurseffektivt
Konkurrenskraftigt
Resurseffektivt kollektivtrafiksystem
Kollektivtrafikplanens åtgärder ger en betydande
reducering av prognosticerade kapacitetsbrister i
busstrafiken och i spårsystemet. Planens åtgärder
innebär också att antalet utbudskilometer ökar
mindre än vad kollektivtrafikresandet gör, både
mätt i antal resor och mätt i resenärskilometer. Det
tyder på att systemet blivit mer resurseffektivt.
Konkurrenskraftigt kollektivtrafiksystem
Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserat
resande till följd av kollektivtrafikplanens åtgärder
innebär en ökning jämfört med beslutad
planering, men inte tillräcklig för att nå målet i
TFP på 5 procentenheters ökning. Den kraftiga
befolkningsökningen gör det extra utmanande att
öka kollektivtrafikandelen, inte minst utifrån de extra
kapacitets- och investeringsbehov som det skapar.

I Stockholms innerstad föreslås en konvertering av
vissa linjer från stadsexpress till stadsspårväg för att
skapa tillräcklig kapacitet i stadstrafiken.
Förslaget innehåller även en fortsatt utveckling
av bytespunkter och terminaler, för att uppnå
önskade nätverkseffekter och säkerställa systemets
kapacitet.
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Vad händer om kollektivtrafikplanens
åtgärder ej genomförs
Med beslutad planering kan kollektivtrafiksystemet
inte utvecklas i takt med RUFS 2050
befolkningsökning och kommer inte kunna ta hand
om alla som vill resa. Det innebär en försämrad
regional tillgänglighet med längre restider, att
resenärer inte kommer att kunna kliva ombord
på grund av trängsel samt ökade problem med
störningar och förseningar.

Detta kommer i sin tur att minska kollektivtrafikens
konkurrenskraft och leda till att fler väljer bilen,
samtidigt som det inte finns möjlighet att ta hand
om en ohämmad biltrafiktillväxt, då det centrala
vägnätet redan är hårt belastat med liten möjlighet
till utvidgning.
När vägar och järnvägar blir överbelastade
kommer effekterna på transportmarknaden
och regionens försämrade tillgänglighet att
spilla över på både bostadsmarknaden och
arbetsmarknaden, vilket i förlängningen påverkar
regionens attraktivitet och utveckling.

Fortsatt arbete och inriktning för
genomförande

Behoven och förslagen till lösningar som kommer
ur kollektivtrafikplanen behöver omhändertas och
fördjupas i sektorsutredningar, utvecklingsplaner
per trafikslag samt trafikavtalen. Åtgärder som
innebär en investering av något slag behöver
utredas vidare i fördjupade utredningar inom
ramen för Region Stockholms investeringsprocess.
I kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska
avvägningar i förhållande till budgetutrymme,
utan sådana avvägningar görs i den efterföljande
planeringen då mer utvecklad kunskap om
åtgärders kostnader och nyttor finns framme.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Emine Korkmaz

2021-08-18

KS 20/0714

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Emine.Korkmaz@upplands -bro.se

Svar på motion om badplats och park i Vållsvik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen anses besvarad i och med följande:
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn
och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt undersöka
möjligheter till parkområden i anslutning till dessa.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som
beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det
att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka
möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens
strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det
finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning
gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir
en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.

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

110 Svar på motion om badplats och park i Vållsvik - KS 20/0714-7 Svar på motion om badplats och park i Vållsvik : Svar på motion om badplats och park i Vållsvik

Datum

Vår beteckning

2021-08-18

KS 20/0714

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25
maj 2021



Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021



Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november
2020

Ärendet
Den 20 november 2020 inkom en motion från Erik Karlsson (V) gällande
badplats och park i Vållsvik.
I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder idag inte
räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom att det är
trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta badplatser kan
öka inflyttning och nyetablering av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren
ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i anslutning till
badplatsen.
Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter.
Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan
finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt badplatsen.
Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser badplatsen i
Vållsvik

1
2
3

4

Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik
Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning
till badplatsen.
Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel
lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till
förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka)
Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en
parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade med
laddstolpar.

Ärendet lyftes på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 2021
där nämnden yttrade sig i ärendet. I yttrandet lyfter Kultur- och fritidskontoret
att Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna
kommuner med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina
omgivningar som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt
friluftsliv.
Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser
såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det
finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del
stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare.
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Datum

Vår beteckning

2021-08-18

KS 20/0714

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det i motionen finns förslag om att
utreda förutsättningarna för att etablera en kommunal badplats i Vållsvik.
Marken i detta område tillhör en privat markägare vilket skulle innebära att
kommunen behöver föra en dialog med markägaren i ett första skede för att
undersöka förutsättningarna för en badstrand med en angränsande park och
parkering.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer även
att det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränd er i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning
gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir
en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.
Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen
är besvarad.

Barnperspektiv
Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av
vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn.
Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både
gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj
2021
2. Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021
3. Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 2020
Beslut sänds till



Kultur- och fritidskontoret
Erik Karlsson (V)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2021-05-25

Yttrande - Motion om badplats och park
i Vållsvik
Dnr KFN 20/0224

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en
översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021.



Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till:



Erik Karlsson (V)
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-05-25
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TJÄNSTESKRIVELSE

Karin Haglund
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KFN 20/0224

1 (3)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

karin.haglund@upplands-bro.se

Yttrande - Motion om badplats och park i
Vållsvik
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i
Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder
idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom
att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta
badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen.
Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i
anslutning till badplatsen.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en
översyn av kommunens strandlinje.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021.



Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Vänsterpartiet har genom Erik Karlsson (V) inkommit med en motion gällande
badplats och park i Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som
kommunen erbjuder idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma
sommardagar. Förutom att det är trevligt med närhet till rent vatten ser
förslagsställaren att välskötta badplatser kan öka inflyttning och nyetablering
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Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KFN 20/0224

av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren ser även att det med fördel
anordnas en park och parkering i anslutning till badplatsen.
Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter.
Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan
finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt
badplatsen. Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser
badplatsen i Vållsvik
1. Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i
Vållsvik
2. Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i
anslutning till badplatsen.
3. Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett
exempel lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till
förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka)
4. Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en
parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade
med laddstolpar.
Kultur-och fritidskontorets yttrande
Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna kommuner
med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina omgivningar
som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsliv.
Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser
såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det
finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del
stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare.
I motionen finns förslag om att utreda förutsättningarna för att etablera en
kommunal badplats i Vållsvik. Marken i detta område tillhör en privat
markägare vilket skulle innebära att kommunen behöver föra en dialog med
markägaren i ett första skede för att undersöka förutsättningarna för en
badstrand med en angränsande park och parkering.
Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter
det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för
bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att
det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga
existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en
sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i
anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av
parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en
kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en
översyn av kommunens strandlinje.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KFN 20/0224

Barnperspektiv
Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av
vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn.
Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både
gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Karin Haglund
Utredare kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1. Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020.
Beslut sänds till
 Erik Karlsson (V)
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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Rättad 201105

Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Badplats och park i Vållsvik
Bro växer så det knakar västerut och vi ser redan i dag att de badplatser som kommunen kan erbjuda
oss innevånare inte riktigt räcker till det behov som visar sig under varma sommardagar.
En vinnande faktor som vi har i vår kommun är närheten till rent, badbart vatten och att ha flera,
välskötta badplatser är ytterligare ett plus i konkurrensen att få både inflyttning och ytterligare en
mysfaktor för att få nya etablering av nyföretagande i Upplands-Bro.
Att i anslutning till badet ha en park som lämpar sig till såväl strövområde som till picknick vore
inte så dumt det heller!
Vi har nyetableringar av bostäder i Säbyholm, Tammsvik, Brogård, Trädgårdsstaden, m fl platser
vilka alla ligger på cykelavstånd till Vållsvik.
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts
att
utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik
att
utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning till badplatsen
att
utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel lyfta Lillsjöbadet med under
badsäsong viss tillgång till förtäring/picknickkorgar samt
att
utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en parkering som upplåts till familjer
med små barn och handikappade med laddstolpar.

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Emine Korkmaz

2021-04-30

KS 20/0715

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Emine.Korkmaz@upplands -bro.se

Svar på motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen
Naturreservat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till
Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att
Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att
bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil.
2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga
åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I
motionen yrkar Vänsterpartiet att:


utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring.



utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i
kommunen ligger.



Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta

samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår det att i dagsläget så
är inte Upplands-Bro kommun reservatsförvaltare utan det är väghållaren och
Länsstyrelsens ansvar att se till att området är tillgängligt. Det finns planer på
kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta väghållarskapet av
Rösaringvägen från Trafikverket.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-30

KS 20/0715

Kommunledningskontoret
I och med att dessa planer finns tog Tekniska nämnden beslutet att ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda
vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar även att enligt Länsstyrelsens
reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga
parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av
laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En
handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av
samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen
planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för
att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2021



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april
2021.



Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den
18 februari 2021



Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020

Ärende
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I
motionen yrkar Vänsterpartiet att:


utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring.



utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i
kommunen ligger.



Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas.

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta

Samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet lyfter kontoret att
naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket
väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen, ca 600 meter
lång, enskild väg.
Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största
av Sveriges rullstensåsar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-30

KS 20/0715

Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen beslutade 2015 att skydda områdets värde genom bildandet av
naturreservat med Länsstyrelsen i Stockholms län som reservatsförvaltare.
I yttrandet från Samhällsbyggnadskontoret framgår det att då Upplands-Bro
kommun inte är reservatsförvaltare i dagsläget så faller ansvaret på väghållaren
och Länsstyrelsens att se till att området är tillgängligt. Det framgår att det
finns planer både på kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta
väghållarskapet av Rösaringvägen från Trafikverket.
I och med dessa planer tog Tekniska nämnden beslutet att ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda
vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att enligt Länsstyrelsens
reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga
parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av
laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En
handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av
samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen
planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för
att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare.
Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen
är besvarad.

Barnperspektiv
Tillgång till friluftsliv med både natur- och kulturupplevelser är viktiga för
barns utveckling och välbefinnande.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och
Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020
2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april
2021.
3. Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den
18 februari 2021
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Kommunledningskontoret
Beslut sänds till



Erik Karlsson (V)
Tekniska nämnden

Datum

Vår beteckning

2021-04-30

KS 20/0715
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Kommunalt övertagande av väg mellan Låssa
kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat
Bro växer så det knakar västerut och vi ser redan i dag att de grönområden som kommunen kan
erbjuda oss innevånare i möjligaste mån skall kunna nås med bil för att inte exkludera barnfamiljer
och handikappade.
En vinnande faktor som vi har i vår kommun är närheten till ren och oförstörd natur och att ha
tillgång till våra naturområden och till våra fornlämningar såsom Rösaring blir ytterligare ett plus i
konkurrensen att få både inflyttning och ytterligare en mysfaktor för att få nyetablering av företag i
Upplands-Bro.
Men, vi måste också kunna ta oss dit med såväl bil som med cykel eller gående. Under innevarande
år reparerade Länsstyrelsen hjälpligt cirka 1/3 av den aktuella vägsträckan och på privat initiativ
hyvlades 1/3. Nu äger vi alla inte terränggående fordon så något besök uppe på Rösaring var
uteslutet för många av oss under 2020.
Vi har nyetableringar av bostäder i Säbyholm, Tammsvik, Brogård, Trädgårdsstaden, m fl platser
vilka alla ligger på cykelavstånd till Rösaring.
Vi får inte heller glömma att Rösaring är ett utflyktsmål, väl lämpat för en fika i gröngräset, som
många av oss gärna tar med våra gäster som kommer ifrån såväl övriga Sverige som från utlandet
bara vi kan ta oss dit!
I en motion som Vänsterpartiet lämnar in samtidigt med denna motion tar vi upp ett förslag till att
utreda ett återskapande av såväl park som badplats i Vallsvik.
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för
att
utreda förutsättningarna att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll för sträckan Låssa kyrka –
Rösaring.
att
utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp med laddstolpar, antalet
parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra
bilparkeringar i kommunen ligger samt
att
Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och handikappanpassas.
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

g mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat - KS 20/0715-4 Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat : Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 4-19-1--20

PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

§ 30

Sammanträdesdatum:

2021-04-19

Yttrande - Motion om kommunalt
övertagande av väg mellan Låssa kyrka
och Rösaringsåsen Naturreservat
Dnr TN 20/0521

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande,
daterad den 18 februari 2021.
2. att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda övertagande av
enskild väg i samband med eventuellt övertagande av Rösaringvägen.
3. att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen i
uppdrag att göra en framställan till Länsstyrelsen om att
reservatsbestämmelserna anpassas så att Rösaringsområdet med sitt
stora allmänintresse kan rustas upp för att bli mer tillgängligt för alla inklusive de som har funktionsvariationer - som vill besöka området till
fots, per cykel eller per bil.
4. att för egen del under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
förslaget om att göra en framställan till Länsstyrelsen att uppdra åt
kontoret att återkomma med förslag om detta till nämnden.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för att:
•

utreda förutsättningarna att kommunen övertar ansvaret för
vägunderhåll för sträckan Låssa kyrka – Rösaring

•

utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i
kommunen ligger samt

•

gångvägen som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas

I motionen anges att de grönområden som finns i kommunen ska i möjligaste
mån kunna nås med cykel, till fots och med bil för att inte exkludera
barnfamiljer och handikappade. Tillgång till naturområden och fornlämningar
såsom Rösaring är en viktig del i att öka inflyttning, mysfaktor samt för att få
nyetablering av företag Upplands-Bro. Enligt Vänsterpartiet är den aktuella
vägen i så dåligt skick att under föregående år var besök till Rösaring uteslutet
för alla som inte hade tillgång till terränggående fordon.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-19

Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största
av Sveriges rullstenar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde. Området är
strategiskt beläget i en kedja med öppna sandytor i varma lägen och har öppna
och sandiga partier som hyser goda förutsättningar för en rik insektsfauna.
Rösaringsåsen inhyser flertalet rödlistade och hotade arter. Rösaring utgör
också en unik fornlämningsmiljö med stora gravrösen, en stenlabyrint och en
stenkantad s.k. processionsväg. Reservatet ingår i ett större område som är av
riksintresse för kulturmiljövården, för naturvården och för rörligt friluftsliv.
Större delen av reservatet utgörs av Natura 2000-område och ingår därmed i
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Länsstyrelsen beslutade 2015 att
skydda områdets värde genom bildandet av naturreservat med Länsstyrelsen i
Stockholms län som reservatsförvaltare.
Naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket
väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen som är ca 600
meter lång enskild väg.

Figur 1. Kartbild över väghållarskap i området. Rött markerar statlig väg och grönt markerar enskild
väg.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari
2021

•

Tekniska nämndens yttrande – motion om kommunalt övertagande av
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterat 18
februari 2021.

•

Motionen från Vänsterpartiet, daterad den 18 oktober 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-19

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande,
daterad den 18 februari 2021.
2. att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda övertagande av
enskild väg i samband med eventuellt övertagande av Rösaringvägen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg av en
tredje och fjärde beslutspunkt som lyder:
”3. att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen i
uppdrag att göra en framställan till Länsstyrelsen om att
reservatsbestämmelserna anpassas så att Rösaringsområdet med sitt stora
allmänintresse kan rustas upp för att bli mer tillgängligt för alla - inklusive de
som har funktionsvariationer - som vill besöka området till fots, per cykel eller
per bil.
4. att nämnden beslutar också att för egen del under förutsättning att
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om att göra en framställan till
Länsstyrelsen att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag om detta till
nämnden.”
Kjell A. Johansson (V) yrkar bifall till kontorets förslag och till Catharina
Anderssons (S) tilläggsförslag.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag och till Catharina
Anderssons (S) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
till beslut med Catharina Anderssons (S) tillägg av en tredje och fjärde
beslutspunkt, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:
1. Kommunstyrelsen
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YTTRANDE

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

Datum

2021-02-18

1 (2)

Vår beteckning

TN 20/0521

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Motion om kommunalt övertagande
av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen
Naturreservat
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet, om
kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösringsåsen
Naturreservat. Vänsterpartiet skriver i sin motion att de föreslår en utredning
för att:
•

utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring.

•

utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp med
laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen införs i
vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i kommunen
ligger.

•

Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och
handikappanpassas.

Naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket
väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen, ca 600 meter
lång, enskild väg.
Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största
av Sveriges rullstensåsar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde.
Länsstyrelsen beslutade 2015 att skydda områdets värde genom bildandet av
naturreservat med Länsstyrelsen i Stockholms län som reservatsförvaltare.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Eftersom Upplands-Bro kommunen inte är reservatsförvaltare här så är det i
dagsläget väghållaren och Länsstyrelsen som ska se till att området är
tillgängligt.
Det finns planer på kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta
väghållarskapet av Rösaringvägen från Trafikverket. I samband med det
föreslår Samhällsbyggnadskontoret att det görs en utredning för övertagandet
även av den enskilda vägen.
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Datum

2020-11-01

Vår beteckning

TN 20/0457

Enligt Länsstyrelsens reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att
uppföra byggnad, mast eller annan anläggning, anlägga parkeringsplats eller
dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av laddplatser eller
utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En handikappanpassning av
processionsvägen kräver markarbeten vilket av samma anledning som ovan
inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen planer på att rusta upp
parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för att tillgängliggöra
Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare.
Gata/Park/Trafikavdelningen kommer snarast att införa parkeringsplatsen i
kommunens externa karta över befintliga parkeringsplatser så att allmänheten
kan ta del av informationen om läget och antalet platser.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande

2 (2)

valet 2022 - KS 21/0481-1 Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022 : Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022

1 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Magda Bertz Wågström
Nämndsekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0481

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Magda.BertzWagstrom@upplands -bro.se

Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför riksdag, region- och
kommunfullmäktige valet 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837).
Den 30 augusti 2021 fattade Valnämnden beslut om att föreslå ändringar av
valdistriktsindelningen och valdistriktsnamnen för att se till att valdistrikten
omfattar mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Förslaget innebär att
valdistriktet Låssa delas in i två nya distrikt: Låssa och Bro södra. På samma
vis delas Kungsängens centrum in i två nya distrikt: Kungsängens centrum och
Korsängen. Förslaget innebär också att gränsdragningen mellan valdistrikten
Finnsta och Kockbacka ändras.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Som underlag till Valnämndens beslut har Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadskontoret sett över antalet röstberättigade i respektive
valdistrikt per den 1 mars 2021 från Valmyndigheten samt den beräknade
inflyttningen under år 2021 och 2022.
En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast delas in i
valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit
och Upplands-Bro utgör därför fortsatt en valkrets.
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Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0481

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021



Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde den 30 augusti 2021



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021

Ärendet
Valdistriktsindelningen regleras i vallagen och beslutas av Länsstyrelsen
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Enligt
vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade och
ett valdistrikt får ligga utför detta intervall endast om det finns särskilda skäl.
Valnämnden fattade den 30 augusti 2021 beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att i sin tur föreslå Länsstyrelsen att
valdistriktsindelningen ska ändras. Valnämnden föreslår också ändringar av
valdistriktens namn.
Förslag till ändring av valdistriktsindelningen
Som underlag till Valnämndens beslut har Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadskontoret sett över antalet röstberättigade i respektive
valdistrikt per den 1 mars 2021 från Valmyndigheten samt den beräknade
inflyttningen under år 2021 och 2022.
I utredningen har skäl för ändringar i valdistriktsindelningen framkommit
gällande valdistrikten Låssa, Finnsta och Kockbacka i Bro samt Kungsängens
centrum i Kungsängen. Förslaget innebär att det nuvarande valdistriktet Låssa
delas in i två nya distrikt, Låssa och Bro södra, på grund av en förväntad
befolkningsökning i området. Även Kungsängens centrum delas in i två nya
distrikt, Kungsängens centrum och Korsängen, på grund av att antalet
röstberättigade i nuvarande Kungsängens centrum är högre än det
rekommenderade intervallet. Det föreslås också en ny gränsdragning mellan
distrikten Finnsta och Kockbacka för att flytta över röstberättigade från
Kockbacka till Finnsta och därmed jämna ut antalet röstberättigade i de två
distrikten.
Föreslagna justeringar redovisas i förteckningen av valdistrikten nedan och
även på bifogade kartor.
Förslag till nya valdistriktsnamn
Enligt Vallagen ska valdistriktsnamnen beskriva vilket område som berörs så
att en person med lokalkännedom förstår vilket område som avses enbart
genom namnet. I enlighet med detta föreslås de två nya valdistrikten döpas till
Bro södra och Korsängen.
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Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0481

Kommunledningskontoret
Upplands-Bro utgör en valkrets
En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast indelas i
valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit
och Upplands-Bro utgör därför en valkrets.
Redovisning av röstberättigade i föreslagen justering av valdistrikten

Nytt namn Ny gränsdragning efter
efter beslut beslut
(anger nr i
kartbilaga)

Antal
röstberättigade
per den 1/3 2021
(valmyndighetens
siffror)

Beräknat antal
röstberättigade
efter nytt beslut
om
gränsdragning

U-B Låssa (1)

Beräknad utökning: Säbyholm
utökas med ca 100 pers. under år
2023 och 100 pers. under år 2024,
Tammsvik utökas med ca.125 pers.
under år 2025

1429

902

U-B Bro S (2)

Ny gränsdragning:
Område med nybyggnationer söder
om Bro station har brutits ut från
Låssa.

Del av Låssa

527

Beräknad utökning:
Innan år 2023 kommer 1000 pers
tillkomma.
U-B Finnsta
(5)

Radhus/hus söder om
Finnstabergsvägen har överförts från
Kockbacka

1480

1674

U-B
Kockbacka
(6)

Radhus/hus söder om
Finnstabergsvägen har överförts till
Finnsta

2019

1819

U-B
Kungsängen
S (9)

Ny gränsdragning:
Omr. med gatan Ringvägen samt
bebyggelse ned mot Korsängen har
brutits ut från Kungsängen S

2347

1159

U-B
Korsängen
(10)

Ny gränsdragning:
Omr. med gatan Ringvägen samt
bebyggelse ned mot Korsängen har
brutits ut från Kungsängen S

Del av Kungsängen S

1188
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Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0481

Kommunledningskontoret
Redovisning av röstberättigade i oförändrade distrikt

Namn
(anger nummer i kartbilaga)

Antal röstberättigade per den 1/3 2021
(valmyndighetens siffror)

U-B Härnevi-Skällsta (3)

1372

U-B Råby (4)

1855

U-B Sylta/ Tibble V (12)

1673

U-B Lennartsnäs/ Tibble Ö (7)

1687

U-B Norrboda (13)

1335

U-B Kungsängen-Norra Stäksön (8)

1691

U-B Brunna N (15)

1418

U-B Brunna S (14)

1478

U-B Tibble N (11)

1059

U-B Håtuna-HåboTibble (16)

1412

Barnperspektiv
Förslag till beslut om valdistriktsindelning och valdistriktsnamn har ingen
påverkan på barn- och ungas direkta livsmiljö, men valdistriktens storlek kan
påverkar tillgängligheten och möjligheten för de röstberättigade vuxna i deras
närmiljö att delta i valet. När tillgängligheten är god och vårdnadshavare har
möjlighet att delta samt att visa hur det går till att rösta får det positiva
konsekvenser för demokratin och samhället i stort.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Valdistriktskartor för Upplands-Bro kommun
2. Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde den 30 augusti 2021
Beslut sänds till
 Valnämnden
 Kommunfullmäktige
 Länsstyrelsen Stockholm, Valkansli val.stockholm@lansstyrelsen.se
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PROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-08-30

§1

Ändring av valdistriktsindelning och
valdistriktsnamn inför riksdag, regionoch kommunfullmäktige valet 2022

Beslut
Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.

Sammanfattning
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837).
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sett över
valdistrikten i kommunen med antal röstberättigade i respektive valdistrikt per
den 1 mars 2021 från Valmyndigheten och beräknad inflyttning under år 2021
och 2022 som underlag för förslaget till beslut.
Utifrån denna prognos bedöms Upplands-Bro kommun röstberättigade
understiga 24 000 per den 11 september 2022 vilket enligt kommunallagen
reglerar att Kommunfullmäktige ska fortsätta bestå av 41 ledamöter.
En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast indelas i
valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit
och Upplands-Bro utgör därför en valkrets.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021

Förslag till beslut
Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn
enligt Valnämndens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-08-30

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
Kommunledningskontorets förslag, och finner att Valnämnden beslutar i
enlighet med detta.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Valnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Maria Acaldo

2021-09-09

KS 21/0226

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Maria.Acaldo@upplands -bro.se

Samhällsbyggnadsprocess för utveckling av
småstad inom projektet Omdaning Bro.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner processen enligt tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna
avsiktsförklaringar med erforderligt antal exploatörer för att
möjliggöra utvecklingen av Centrala Bro.
3. Kommundirektören får i uppdrag att återrapportera till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro bjuds potentiella exploatörer in för att tillsammans med
kommunen, de kommunala bolagen och större fastighetsägare inom
utvecklingsområdet, konkretisera utvecklingsidéer för centrala Bro som en
attraktiv och trygg småstad.
Arbetet bedrivs inom ramen för Omdaning Bro genom kommunens planenhet
med stöd av externa arkitekter och med tilltänkta exploatörer.
Arbetet ska resultera i erforderliga detaljplaner för utvecklingen av centrala
Bro tillsammans med strategier och intentioner för genomförandet med
erforderliga exploatörer.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Bakgrund
I projektet Omdaning Bro tas en handlingsplan fram för att skapa en trygg
småstad av de centrala delarna av Bro. En del i arbetet är den fysiska miljön
och stadsbebyggelsen. Genom att förtäta, skapa flöden med attraktiva
mötesplatser och stråk skapas förutsättningar för en ökad attraktion och
trygghet.

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

Er beteckning
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Datum

Vår beteckning

2021-09-03

KS 21/0226

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsutskottet har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta
fram ett planprogram för centrala Bro. Till planprogrammet kopplas en
övergripande processbeskrivning för ett lyckosamt genomförande.
Syfte med processen
Föreslagen process och modell är framtagen för att skapa betydande
genomförandekraft som medför möjlighet till att optimera tidplanen för en
snabb framdrift i olika ofta tidskrävande och komplexa frågor. Detta utan att
tappa kommunens riktning och vision eller något av hållbarhetsperspektiven i
enlighet med agenda 2030. En viktig del i att säkerställa en god
genomförbarhet är att säkerställa marknadens, dvs genomförares perspektiv i
ett mycket tidigt skede av processen samt framgent under hela processen.
Beskrivning av processen
Inspiration och vision
Genom anlitande av tre olika välrenommerade arkitektkontor som ger sina
idéer på utvecklingen av centrala Bro för att skapa en attraktiv och trygg
småstad ges inspiration för att arbeta med centrala Bros vision ur ett
gestaltnings- och stadutvecklingsperspektiv.
Definition
I ett förankringsarbete och avstämningar med politiska företrädare för
kommunledning och interna samt externa sakkunniga fördjupas
utvecklingsidéer med uttryck för gestaltning och volym. Vid behov knyts
extern arkitekt till processen för att genomföra arbete med att utveckla
konceptet samt vara ett arkitektoniskt stöd till kommunen i såväl planarbete
som i utvecklingsarbete med kommande exploatörer.
Utvecklingsarbetet, mål och begreppet småstad definieras och lyfts in i
planprogrammet.
Tillsammans med definitionen av utvecklingen av småstaden Bro genomförs
en översiktlig och grov studie avseende genomförbarheten inklusive bedömda
framgångsfaktorer och risker. I studien görs en grov exploateringskalkyl och
lönsamhetsbedömning för att stämma av mot de ekonomiska målen.
Vid behov, med hänsyn till lönsamhetsbedömningen, uppdateras idén om
volymer för utveckling i centrala Bro.
Strategi
För att förstärka kompetensen, främst avseende lönsamhet och
marknadsperspektiv, kopplas möjliga exploatörer till planeringen för
utvecklingen av centrala Bro. Detta genom att ett urval av exploatörer
genomförs, vilket baseras på kriterier i enlighet med direktiv för projektet
Omdaning Bro, samt kommunens mål och vision. Efter urval av lämpliga
exploatörer förhandlas avsiktsavtal fram som innehåller parternas bidrag,
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KS 21/0226

Kommunledningskontoret
resurser, förhållningssätt och ett affärskoncept. I avtalen regleras tidsspannet
när aktuella avtal ersätts med andra avtal mellan parterna, t.ex.
markanvisnings-, exploaterings och överlåtelseavtal mm. samt under vilka
premisser som parterna kan avbryta samarbetet.
Avsiktsavtalen och samarbetet tar avstamp i planprogrammet med en
strukturplan och mål som definierats. Avtalen redovisar även en idé inom vilka
områden som respektive exploatör bidrar med utvecklingsidéer och
genomförandekraft.
Arbetet och strategin skiljer sig lite åt beträffande om kommunen har en större
eller mindre rådighet över detaljplaneområdet. Med stor rådighet arbetar
projektteamet inkl. tilltänkta exploatörer fram en hållbar samhällsutveckling
tillsammans som stadigfästes i detaljplan vilket sedan mynnar ut i överlåtelser
som regleras avseende tider, gestaltning, upplåtelseformer mm.
För områden med mindre kommunal rådighet arbetar projektteamet inkl.
tilltänkta exploatörer fram en hållbar samhällsutveckling vilken sedan, genom
exploatören eller kommunen, prövar möjligheten till åtkomst och rådighet i så
tidigt skede av detaljplanearbetet som möjligt.
Genomförande
Detaljplanearbete startas upp och bedrivs i erforderligt antal detaljplaner.
Inledningsvis hålls arbetet ihop för att säkerställa kommunens intentioner,
drivkraft och riktning bland samtliga aktörer. Att tydligt uttrycka detta i ett
helhetsgrepp stärker kommunens trovärdighet och därmed aktörens
genomförandekraft på kort och lång sikt dvs att åstadkomma det gemensamma
uttryck, innehåll, volymer av verksamheter och bostäder av centrala Bro som
önskas. Som inriktning prioriteras detaljplanen som innehåller Bro Torg och
sedan vidare även Bro station med hänsyn till att dessa har förutsättningar att
ge stor effekt. Även stråket mellan Bro station och Bro Torg prioriteras för att
skapa koppling mellan Bro’s olika delar. Modellen med uppstart av flera
detaljplaner ska inte innebära att tidplanen totalt sett blir längre utan syftar till
att uppnå synergier samt öka attraktionskraften mot marknaden. För presumtiva
exploatörer, bostadsköpare och verksamhetsutövare bedöms det som en stor
fördel att förstå kommunens ambition med utvecklingen av centrala Bro.
Nedan visar en enkel skiss över prioriterade områden i planarbetet. Där grönt
markerade områden prioriteras initialt.
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Kommunledningskontoret

Nedan redovisas ett schematiskt flödesschema för detaljplanearbetet där
exemplet visar fem detaljplaner som startas upp samtidigt. Två planer drivs
parallellt till samrådsskede och därefter prioriteras DP1.

Pågående utvecklings- och detaljplanearbete synkroniseras med beskriven
process.
Med hänsyn till den snabba uppstarten av planarbetet genomförs löpande
förstudier för olika delområden med tydliga volymskisser, gestaltning och
exploateringsekonomi med lönsamhetsbedömning. Arbetet följs upp och stäms
av löpande i den politiska ledningsgruppen.
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Kommunledningskontoret
Aktörer
Möjliga aktörer bjuds in för att medverka i utvecklingsarbetet baserat på deras
olika spetskompetenser och erfarenheter. Kriterier för urval av exploatörer
bestäms bl.a. utifrån referenser och vilja att bidra till arbetet och Bros
utveckling.
Utöver valda exploatörer är kommunens bolag Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommunfastigheter samt andra större fastighetsägare viktiga
aktörer i det kommande arbetet.
I avsiktsavtalen regleras aktörernas bidrag och tilltänkta områden för
utveckling av småstaden Bro.
Tidplan
Tidplanen är svår att bedöma i detta skede men nedan redovisas en
arbetshypotes för det inledande arbetet och viktiga aktiviteter.


Definition mål och vision centrala Bro, september/oktober



Beslut planprogram för samråd, KS oktober



Beslut om planstart, KS oktober



Inbjudan exploatörer, oktober



Beslut om planprogram, KS december



Tecknande av avsiktsförklaringar, december/januari



Avstämning förstudie Bro Torg, PLG april -22

Barnperspektiv
Genom att utveckla centrala Bro till en attraktiv småstad skapas goda
förutsättningar för en ökad attraktivitet och trygghet. En utveckling av området
gynnar även barnen.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Maria Acaldo
Projektledare
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Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Upplands-Brohus
 Upplands-Bro Kommunfastigheter

Datum

Vår beteckning

2021-09-03

KS 21/0226
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Nicola Björk
Miljöstrateg
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-09-09

KS 21/0177

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Svar på remiss - förslag till ny
överenskommelse för Klimat- och
energirådgivningen 2022-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelsen för Energioch klimatrådgivningen för 2022-2025.

Sammanfattning
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen
fastställts i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den
kännetecknas framför allt av tydliggöranden, men även av, att det som idag
regleras i en bilaga, flyttas in i själva överenskommelsen. Beslutet om årlig
verksamhetsplan och budget föreslås också hanteras av styrgruppen.
Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen
är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som
tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag.
Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till
att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna
åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.

Beslutsunderlag
KS 21/0177-5, Storsthlm_Rekommendation, Överenskommelse Energioch klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S_21_0096

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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KS 21/0177
Kommunledningskontoret

Ärendet
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 20182021. En överenskommelse för 2022-2025 togs under 2020 fram och skickades
ut till kommunerna på remiss för synpunkter. Kommunerna har nu via
Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse som skickats ut på
rekommendation för ställningstagande och beslut i respektive kommun.
Nuvarande överenskommelse upphör 2021.
Den nya samverkansöverenskommelsen kan läsas i sin helhet enligt bilagor
men innehåller följande rubriker:
1. Parter
2. Syfte och verskamhetsmål för samarbetet
3. Finansiering och resursfördelning
4. Organisation och styrning
5. Parternas uppgift och ansvar
5.1 Storsthlms uppgift och ansvar
5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar
5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar
5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar
6. Arbetsgång
7. Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp
8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning
9. Omförhandlingsklausul
Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag
eller annan beslutshandling till Storsthlm som önskar få in kommunernas
ställningstagande senast den 30 november 2021.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.
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Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Energi- och klimatrådgivningen och dess omfattande arbete med att bidra till
minskade klimatförändringar och ett renare och friskare samhälle, har en
väsentlig påverkan för en hållbar utveckling för dagens invånare och
kommande generationer. Våra barn kan tack vare arbetet med en mer
miljövänlig vardag leva ett friskare och sundare liv.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
 Storsthlm_Rekommendation, Överenskommelse Energi- och
klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S_21_0096


Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025



Rekommendation om överenskommelse avseende Energi- och
klimatrådgivning 2022-2025



Sammanfattande förändringar i förslag ny
samverkansöverenskommelse 2022-2025

Beslut sänds till


registrator@storsthlm.se Dnr S/21/0096
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From:
Sent:
To:

Registrator Storsthlm <registrator@storsthlm.se>
den 14 juni 2021 14:21

Subject:

Storsthlm: Rekommendation, Överenskommelse Energi- och
klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S/21/0096
Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025.pdf; Rekommendation
Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 20222025.pdf; Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse
2022-2025.pdf

Attachments:

Till Registrator
Här kommer rekommendation om att anta överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning
2022-2025
Vänligen skicka till Kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKR-samarbete för
perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för ställningstagande och beslut i
respektive kommun. Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts i
styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR).

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i
Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt sin gällande delegationsordning.
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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 2022-01-01.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021 med e-post till
registrator@storsthlm.se. Skriv gärna dnr S/ 21/ 0096 i ämnesraden.

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av

Bilagor
Rekommendation
Överenskommelse
Förändringar i korthet

Med vänlig hälsning

Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Plan 5 (röd hiss)
08-615 94 00, www.storsthlm.se

Med vänlig hälsning

Förbundssekreterare
Kommunikation och processtöd

Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Plan 5 (röd hiss)
08-615 94 00, www.storsthlm.se
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1. Parter
1 § Parter i denna samverkansöverenskommelse är Storsthlm och de samverkande
kommunerna i Stockholms län.

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet
2 § Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och
klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en
effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKRverksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser
som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna
åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.
3 § Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet främja:
1.
2.

en effektiv och miljöanpassad användning av energi
en minskad klimatpåverkan från energianvändningen
1(4)
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3.
4.

att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås
att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås.

4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag,
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.
Särskilt fokus ska läggas på de målgrupper som statens energimyndighet anger som lokalt
och regionalt prioriterade.

3. Finansiering och resursfördelning
5 § Samverkansöverenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energioch klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag till
kommunal energi- och klimatrådgivning. Samverkansöverenskommelsen förutsätter
att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och
klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för den
regionala samverkans verksamhet.
6 § Kommunerna ska erlägga en andel av det statliga bidraget som avgift till den
regionala samverkan. Avgiften för avtalsperioden 2022-2025 är 23 procent av
respektive samverkande kommuns totala bidrag för energi- och klimatrådgivning
från Energimyndigheten, med undantag för Stockholms stad som erlägger 16 procent
med anledning av att Stockholms stad når bidragets maxbelopp och därmed erhåller
en lägre bidragsnivå per målgrupp.

4. Organisation och styrning
7 § Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av
Storsthlms styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i
de kommuner som anslutit sig till denna samverkansöverenskommelse.
8 § Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara en chef eller nyckelperson med
beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvar för genomförandet
av det lokala energi- och klimatarbetet.
9 § Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter från de samverkande kommunerna. Storsthlm
representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges
möjlighet till representation i styrgruppen. En ordförande för styrgruppen ska utses av
Storsthlms styrelse på förslag av kommundirektörerna i de samverkande kommunerna.

5. Parternas uppgift och ansvar
5.1 Storsthlms uppgift och ansvar
10 § Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom den
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län.

11 § Storsthlms kansli ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt
stöd för hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i
samverkansöverenskommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till
styrgruppens arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering.

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar
12 § De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som fungerar
som kontaktperson för det gemensamma arbetet. Representanten deltar i möten med de
samverkande kommunerna och bidrar i arbetet med att ta fram en årlig verksamhetsplan.
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En representant kan företräda flera kommuner i samarbete. Kommunernas representanter
deltar i gemensamma projekt vid behov och intresse.
13 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget
statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.

5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar
14 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner har ansvar för samarbetets
gemensamma resurser och utgör projektledare och rådgivare för verksamheten.
Tillsammans ansvarar värdkommunerna för planering, genomförande, uppföljning och
rapportering av den gemensamma verksamheten. Värdkommunernas åtaganden specificeras
i den årliga verksamhetsplanen.

5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar
15 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna
samverkansöverenskommelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKRverksamheten.
16 § Inriktningsbeslut och verksamhetsplan fastslås årligen av styrgruppen med
utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna
förutsättningarna för statsbidraget.
17 § Styrgruppen beslutar, på inrådan av värdkommunerna, om budget och verksamhetsplan
för de gemensamma insatserna. Budget och verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet
av inriktningsbeslutet. Styrgruppen beslutar även om vilken värdkommun som ska
genomföra de insatser och funktioner som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet
och som ingår i verksamhetsplanen.
18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs
upp och redovisas för Storsthlms styrelse.

6. Arbetsgång
19 § Arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan Energimyndighetens utlysning för Energi-och
klimatrådgivningen och styrgruppens inriktningsbeslut för samarbetet. Arbetet görs för att
möjliggöra god framförhållning i de samverkande kommunernas ansökningar om
statsbidrag inför det kommande verksamhetsåret.

7. Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp
20 § Styrgruppen ska meddela Storsthlms styrelse i de fall förutsättningarna för att
genomföra verksamhetsplanen ändras i sådan omfattning att inriktningsbeslutets
målsättning med samverkan inte är möjlig att nå.
Om styrgruppen inte kan nå enighet i en fråga ska denna hänskjutas till Storsthlms styrelse.

8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning
21 § Denna samverkansöverenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om
kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025
eller till dess att samverkansöverenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande
parterna, alternativt att regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.
22 § Kommunernas beslut om antagande är att likställas med undertecknande av
samverkansöverenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm.
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23 § Den part som vill lämna samverkansöverenskommelsen ska anmäla detta till
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.
24 § Den part som önskar bli eller vill lämna sitt uppdrag som värdkommun för samarbetet,
eller på annat sätt vill ändra sin andel av bemanning som värdkommun, ska anmäla detta till
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.

9. Omförhandlingsklausul
25 § Denna klausul möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen som inte ändrar
inriktningen för samarbetet i grunden. Förändringarna kan ske under pågående avtalsperiod
utan att samverkansöverenskommelsen behöver antas på nytt av kommunerna. Styrgruppen
beslutar om en översyn om en samverkande kommun önskar en förändring. Om översynen
visar att en majoritet av de samverkande kommunerna ställer sig bakom önskan om
förändring, kan styrgruppen föreslå styrelsen att besluta om förändring i
samverkansöverenskommelsen. Om en förändring beslutas, gäller förändringen från tidigast
nästkommande budgetår.
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REKOMMENDATION UT
2021-06-10
S/21/0096-3
Kommunstyrelserna i Stockholms län
För kännedom
Kommundirektörerna

Rekommendation om överenskommelse
avseende Energi och klimatrådgivning
2022-2025
Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKRsamarbete för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för
ställningstagande och beslut i respektive kommun.

Sammanfattning
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts
i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av
tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva
överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också
hanteras av styrgruppen
Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att
skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller
kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska
sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens
negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan
mellankommunalt samarbete.

Kommunens hantering av rekommendationen
Denna rekommendation adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller
vid beslut i Storsthlms styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina respektive
gällande delegationsordningar.
Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag eller
annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021
med e-post till registrator@storsthlm.se.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Frågor och information
Frågor kring förslaget till överenskommelse besvaras av

Med vänlig hälsning

Förbundsordförande Storsthlm

Förbundsdirektör Storsthlm
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Förändringar i ny Samverkansöverenskommelse för
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021. En
överenskommelse för 2022-2025 togs under 2020 fram och skickades ut till
kommunerna på remiss för synpunkter. Inkomna synpunkter har behandlats av
styrgruppen för EKR-samarbetet och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har
nu tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en
revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna kännetecknas till
stor del av förtydliganden och kompletteringar. De större förändringar som skett är
följande:
1. Resursfördelningen regleras i överenskommelsen i stället för bilaga 1 i syfte
att främja en långsiktig regional och lokal verksamhetsplanering, se 6 § i nya
förslaget på överenskommelse.
2. Det har lagts till en omförhandlingsklausul i överenskommelsen som
möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen under pågående
avtalsperiod. Beslut att fastställa förändringen i
samverkansöverenskommelsen tas av styrelsen. Därefter kan förändringen
gälla från nästkommande budgetår, utan att överenskommelsen i stort ska
beslutas på nytt av kommunerna, se 25 §.
3. Bilaga 1 föreslås från 2022 att utgå genom att föra över resursfördelningen
och vissa uppgifter och ansvar till att regleras i överenskommelsen,
resterande innehåll överförs till den årliga verksamhetsplanen.
4. Storsthlm styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för
samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms
län. Det föreslås att inriktningsbeslutet på de aktiviteter som bedrivs inom
ramen för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av
styrgruppen istället för av Storsthlm styrelse. Förändringen har gjorts i syfte
att underlätta det operativa arbetet i verksamheten. Styrgruppen ska fortsatt
följa upp och redovisa verksamheten för Storsthlms styrelse, se 18 §.
Storsthlms styrelses uppgift och ansvar framgår av 10 § och styrgruppens
uppgift och ansvar framgår av 15-18 §§.
5. Arbetsgången har ändrats. I nuvarande avtal bedrivs arbetet i en process som
har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till
EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av
Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya
förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och
inriktningsbeslut och där beslutet framgent tas av styrgruppen istället för
Storsthlm styrelse (se punkt 4 ovan), se 19 § (tidigare 16 §).
6. De samverkande kommunernas och värdkommunernas uppgift och ansvar
har tidigare inte omnämnts i samverkansöverenskommelsen, det har därmed
införts paragrafer som reglerar detta, se 12-14 §§.
7. Ny paragraf som reglerar Värdkommunernas möjlighet att lämna eller ändra
sitt uppdrag, se 24 §.
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1. Parter
1 § Parter i denna samverkansöverenskommelse är Storsthlm och de samverkande
kommunerna i Stockholms län.

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet
2 § Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och
klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en
effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKRverksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser
som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna
åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.
3 § Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet främja:
1.
2.

en effektiv och miljöanpassad användning av energi
en minskad klimatpåverkan från energianvändningen
1(4)
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3.
4.

att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås
att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås.

4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag,
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.
Särskilt fokus ska läggas på de målgrupper som statens energimyndighet anger som lokalt
och regionalt prioriterade.

3. Finansiering och resursfördelning
5 § Samverkansöverenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energioch klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag till
kommunal energi- och klimatrådgivning. Samverkansöverenskommelsen förutsätter
att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och
klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för den
regionala samverkans verksamhet.
6 § Kommunerna ska erlägga en andel av det statliga bidraget som avgift till den
regionala samverkan. Avgiften för avtalsperioden 2022-2025 är 23 procent av
respektive samverkande kommuns totala bidrag för energi- och klimatrådgivning
från Energimyndigheten, med undantag för Stockholms stad som erlägger 16 procent
med anledning av att Stockholms stad når bidragets maxbelopp och därmed erhåller
en lägre bidragsnivå per målgrupp.

4. Organisation och styrning
7 § Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av
Storsthlms styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i
de kommuner som anslutit sig till denna samverkansöverenskommelse.
8 § Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara en chef eller nyckelperson med
beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvar för genomförandet
av det lokala energi- och klimatarbetet.
9 § Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter från de samverkande kommunerna. Storsthlm
representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges
möjlighet till representation i styrgruppen. En ordförande för styrgruppen ska utses av
Storsthlms styrelse på förslag av kommundirektörerna i de samverkande kommunerna.

5. Parternas uppgift och ansvar
5.1 Storsthlms uppgift och ansvar
10 § Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom den
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län.

11 § Storsthlms kansli ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt
stöd för hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i
samverkansöverenskommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till
styrgruppens arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering.

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar
12 § De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som fungerar
som kontaktperson för det gemensamma arbetet. Representanten deltar i möten med de
samverkande kommunerna och bidrar i arbetet med att ta fram en årlig verksamhetsplan.
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En representant kan företräda flera kommuner i samarbete. Kommunernas representanter
deltar i gemensamma projekt vid behov och intresse.
13 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget
statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.

5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar
14 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner har ansvar för samarbetets
gemensamma resurser och utgör projektledare och rådgivare för verksamheten.
Tillsammans ansvarar värdkommunerna för planering, genomförande, uppföljning och
rapportering av den gemensamma verksamheten. Värdkommunernas åtaganden specificeras
i den årliga verksamhetsplanen.

5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar
15 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna
samverkansöverenskommelse och i överenstämmelse med gällande regelverk för EKRverksamheten.
16 § Inriktningsbeslut och verksamhetsplan fastslås årligen av styrgruppen med
utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna
förutsättningarna för statsbidraget.
17 § Styrgruppen beslutar, på inrådan av värdkommunerna, om budget och verksamhetsplan
för de gemensamma insatserna. Budget och verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet
av inriktningsbeslutet. Styrgruppen beslutar även om vilken värdkommun som ska
genomföra de insatser och funktioner som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet
och som ingår i verksamhetsplanen.
18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs
upp och redovisas för Storsthlms styrelse.

6. Arbetsgång
19 § Arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan Energimyndighetens utlysning för Energi-och
klimatrådgivningen och styrgruppens inriktningsbeslut för samarbetet. Arbetet görs för att
möjliggöra god framförhållning i de samverkande kommunernas ansökningar om
statsbidrag inför det kommande verksamhetsåret.

7. Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp
20 § Styrgruppen ska meddela Storsthlms styrelse i de fall förutsättningarna för att
genomföra verksamhetsplanen ändras i sådan omfattning att inriktningsbeslutets
målsättning med samverkan inte är möjlig att nå.
Om styrgruppen inte kan nå enighet i en fråga ska denna hänskjutas till Storsthlms styrelse.

8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning
21 § Denna samverkansöverenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om
kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025
eller till dess att samverkansöverenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande
parterna, alternativt att regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.
22 § Kommunernas beslut om antagande är att likställas med undertecknande av
samverkansöverenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm.
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23 § Den part som vill lämna samverkansöverenskommelsen ska anmäla detta till
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.
24 § Den part som önskar bli eller vill lämna sitt uppdrag som värdkommun för samarbetet,
eller på annat sätt vill ändra sin andel av bemanning som värdkommun, ska anmäla detta till
Storsthlms styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.

9. Omförhandlingsklausul
25 § Denna klausul möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen som inte ändrar
inriktningen för samarbetet i grunden. Förändringarna kan ske under pågående avtalsperiod
utan att samverkansöverenskommelsen behöver antas på nytt av kommunerna. Styrgruppen
beslutar om en översyn om en samverkande kommun önskar en förändring. Om översynen
visar att en majoritet av de samverkande kommunerna ställer sig bakom önskan om
förändring, kan styrgruppen föreslå styrelsen att besluta om förändring i
samverkansöverenskommelsen. Om en förändring beslutas, gäller förändringen från tidigast
nästkommande budgetår.
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REKOMMENDATION UT
2021-06-10
S/21/0096-3
Kommunstyrelserna i Stockholms län
För kännedom
Kommundirektörerna

Rekommendation om överenskommelse
avseende Energi och klimatrådgivning
2022-2025
Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKRsamarbete för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för
ställningstagande och beslut i respektive kommun.

Sammanfattning
Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya
överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts
i styrgruppen för Energi-och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av
tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva
överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också
hanteras av styrgruppen
Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att
skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller
kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska
sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens
negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan
mellankommunalt samarbete.

Kommunens hantering av rekommendationen
Denna rekommendation adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller
vid beslut i Storsthlms styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina respektive
gällande delegationsordningar.
Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag eller
annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021
med e-post till registrator@storsthlm.se.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Frågor och information
Frågor kring förslaget till överenskommelse besvaras av

Med vänlig hälsning

Förbundsordförande Storsthlm

Förbundsdirektör Storsthlm
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Förändringar i ny Samverkansöverenskommelse för
regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och
klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018-2021. En
överenskommelse för 2022-2025 togs under 2020 fram och skickades ut till
kommunerna på remiss för synpunkter. Inkomna synpunkter har behandlats av
styrgruppen för EKR-samarbetet och ett slutligt förslag på ny överenskommelse har
nu tagits fram på förslag till Storsthlms styrelse. Förslaget är i huvudsak en
revidering av den nuvarande överenskommelsen. Förändringarna kännetecknas till
stor del av förtydliganden och kompletteringar. De större förändringar som skett är
följande:
1. Resursfördelningen regleras i överenskommelsen i stället för bilaga 1 i syfte
att främja en långsiktig regional och lokal verksamhetsplanering, se 6 § i nya
förslaget på överenskommelse.
2. Det har lagts till en omförhandlingsklausul i överenskommelsen som
möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen under pågående
avtalsperiod. Beslut att fastställa förändringen i
samverkansöverenskommelsen tas av styrelsen. Därefter kan förändringen
gälla från nästkommande budgetår, utan att överenskommelsen i stort ska
beslutas på nytt av kommunerna, se 25 §.
3. Bilaga 1 föreslås från 2022 att utgå genom att föra över resursfördelningen
och vissa uppgifter och ansvar till att regleras i överenskommelsen,
resterande innehåll överförs till den årliga verksamhetsplanen.
4. Storsthlm styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för
samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms
län. Det föreslås att inriktningsbeslutet på de aktiviteter som bedrivs inom
ramen för samverkansöverenskommelsen i fortsättningen ska tas av
styrgruppen istället för av Storsthlm styrelse. Förändringen har gjorts i syfte
att underlätta det operativa arbetet i verksamheten. Styrgruppen ska fortsatt
följa upp och redovisa verksamheten för Storsthlms styrelse, se 18 §.
Storsthlms styrelses uppgift och ansvar framgår av 10 § och styrgruppens
uppgift och ansvar framgår av 15-18 §§.
5. Arbetsgången har ändrats. I nuvarande avtal bedrivs arbetet i en process som
har sin utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till
EKR, där inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av
Storsthlms styrelse innan utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya
förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan utlysning och
inriktningsbeslut och där beslutet framgent tas av styrgruppen istället för
Storsthlm styrelse (se punkt 4 ovan), se 19 § (tidigare 16 §).
6. De samverkande kommunernas och värdkommunernas uppgift och ansvar
har tidigare inte omnämnts i samverkansöverenskommelsen, det har därmed
införts paragrafer som reglerar detta, se 12-14 §§.
7. Ny paragraf som reglerar Värdkommunernas möjlighet att lämna eller ändra
sitt uppdrag, se 24 §.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Nicola Björk
Miljöstrateg

Datum

Vår beteckning

2021-09-13

KS 18/0208

Er beteckning

Kommunstyrelsen
Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att investera i en
solcellsanläggning till kommunhuset
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med följande:
En solcellsanläggning om totalt 5,2 kW finns på kommunhuset idag.
Dock har lagringsmöjligheterna av energi via solceller med dagens teknik
vissa begränsningar och att använda solenergi som reservkraft kan därför
inte anses som ett fullgott alternativ. Kommunstyrelsen föreslår dock en
fortsatt samverkan med Storsthlm och andra aktörer såsom elnätsaktörer,
för att säkra tillgång och drift av el till Upplands-Bro kommun för att i
största möjliga mån undgå driftstörningar.

Sammanfattning
Medborgarförslag inkom 2018-05-30 om att kommunen ska investera i en
solcellsanläggning om max 255 kW på taket till kommunhuset, för att vid
strömavbrott, i kombination med befintlig reservkraft via dieselaggregat, kunna
leverera energi till kommuninvånare och till kommunverksamheter under minst
24 timmar.
Kommunstyrelsen förordar en utveckling av och drift av solenergi. Det finns
sedan ett antal år tillbaka idag en solcellsanläggning om totalt 5,2 kW på
kommunhusets tak, dock är utmaningen med dagens teknik att kunna lagra
energi från solceller, och solcellsanläggningen kan därför inte anses som en
tillräckligt tillförlitlig källa till reservkraft vid driftstopp.
Upplands-Bro kommun ser dock samverkan med elnätsaktörer som viktig för
en framtida tillförlitlig, driftsäker och miljövänlig elförsörjning till kommunens
invånare och aktörer.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2021



Eleffektiva kommuner, regional samverkan mot kapacitetsbrist.
Storsthlm rapport (2020)



Medborgarförslag, Kungsängen 2018-05-30

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

2019-08-29

KS 18/0208

Kommunledningskontoret

Ärendet
En tillförlitlig, driftsäker och miljövänlig energiförsörjning är väsentlig för att
människor ska vilja bo sig i kommunen, för att företagare och näringsliv ska
blomstra, och för att kommunen ska kunna ge en god service till invånare. I
hela Stockholmsområdet idag råder dock brist på elförsörjning vilket också är
en anledning till driftstörningar.
Som svar på frågan om att kunna använda solenergi i kombination med andra
alternativ, menar kommunledningskontoret att solenergi i den omfattning som
det kan krävas för att täcka upp för ett driftstopp, ej är möjlig idag då det inte
finns tillräcklig kapacitet för lagring av energin. En solcellsanläggning om 5,2
kW finns idag på kommunhusets tak, dock är det dessvärre inte en tillförlitlig
och säker källa vid driftstopp.
Frågan leder dock till grundproblematiken, det vill säga Stockholmsregionens
brist på en stabil och säker elförsörjning. Med finansiering från
Energimyndigheten har Energikontoret Storsthlm under 2019-2020 drivit
projektet eleffektiva kommuner och gett ut en rapport som beskriver
utmaningarna och möjligheterna. Man menar att kapacitetsfrågan är komplex
och flertalet olika parametrar behöver tas hänsyn till för att få en heltäckande
bild.
För Upplands-Bro kommun är det viktigt med en god samverkan och dialog
med elnätsaktörer, för en driftsäker, stabil och miljövänlig tillgång till el för
samtliga invånare och andra aktörer inom kommunen.

Barnperspektiv
En driftsäker och miljövänlig elförsörjning bidrar till att grundläggande behov
kan tillgodoses för barn och ungdomars utveckling och att god service
fortsättningsvis kommer kommunens barn och ungdomar till del.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef
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Datum

Vår beteckning

2019-08-29

KS 18/0208

Kommunledningskontoret

Bilagor
1. Eleffektiva kommuner, regional samverkan mot kapacitetsbrist.
Storsthlm rapport (2020)
Beslut sänds till
 Frågeställaren
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Eleffektiva kommuner
Regional samverkan mot kapacitetsbrist

Peter Blomqvist och Håkan Sköldberg, Profu
Magnus Lindén och Linda Schumacher, Sweco
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Förord
Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Eleffektiva kommuner som
genomförs av Energikontoret Storsthlm under 2019-2020 med finansiering från
Energimyndigheten. Rapportförfattarna Peter Blomqvist och Håkan Sköldberg från
Profu samt Magnus Lindén och Linda Schumacher från Sweco, representerar projektet
NEPP (North European Energy Perspectives Project).
Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag och syftar till att ge en förbättrad bild av
de aktuella utmaningarna med effekt- och elnätskapacitetsbrist i länet.

Projektledare Eleffektiva kommuner
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Sammanfattning
Det har under de senaste åren funnits en diskussion om tillräcklighet i nätkapaciteten i
det svenska elsystemet. Svenska kraftnät meddelade för ett par år sedan att en del
storstadsregioner hade ansökt om ökat effektuttag där kapaciteten varit begränsad i
stamnätet. Sedan dess har det funnits fall där efterfrågan på ökat effektuttag till regionoch lokalnät inte kunnat tillgodoses på grund av kapacitetsbrist. Kapacitetsbrist uppstår
när elnätets fysikaliska egenskaper begränsar dess överföringsförmåga. Det kan då
finnas begränsningar i ledningarna, transformatorer, stationer eller annan teknisk
utrustning.

Kapacitetsbrist i Stockholm
I Stockholmsregionen är situationen gällande överföring av el tidvis ansträngd. Den
senaste tiden har olika elnätsbolags abonnemang mot överliggande nät överskridits
flertalet gånger, samtidigt som lokal elproduktion i regionen avvecklats. Då Stockholm
dessutom är en tillväxtregion förväntas situationen förvärras, särskilt som det finns
flera tillkommande elbehov som till exempel elektrifiering av transporter, ett ökande
antal värmepumpar samt ett ökat behov av elkrävande datahallar som en följd av den
ökande digitaliseringen. Utbyggnad av överföringskapacitet från stamnätet pågår, men
kommer vara färdigt tidigast år 2026. Dessa faktorer leder till att det under vissa
perioder kan bli brist på eleffekt i regionen. Risken uppstår främst under kalla
vinterdagar när effektbehovet normalt sett är som högst.
I Stockholms län har befolkningen ökat från 2 054 000 personer år 2010 till 2 377 000
personer år 2019; en ökning med 16 % på 10 år. Detta utgör naturligtvis en viktig faktor
för elanvändningens utveckling i länet. Elanvändningen i Stockholmsregionen för de
nätområden som inkluderats var 17,7 TWh år 2010 och 16,3 TWh år 2019. Den lägre
elanvändningen under 2019 förklaras dock av att det var ett betydligt varmare år 2019.
Vid en korrigering utifrån temperaturen, så kallad graddagsjustering, blir
förbrukningen 16,8 TWh år 2010 och 17,0 TWh år 2019. Den jämförbara
elanvändningen har alltså endast ökat marginellt i de nätområden som inkluderas trots
en ganska rejäl befolkningsökning. Förklaringen till detta torde främst vara en hög grad
av energieffektivisering.
Elnätskapacitetsfrågan är en komplex fråga, där flertalet olika parametrar behöver tas
hänsyn till. Även om energieffektiviseringar i mångt och mycket har vägt upp för de
stora befolkningsökningar som Stockholm har haft under den senaste tio-årsperioden
så kommer troligen andra faktorer, som exempelvis elfordonsladdning, att leda till ett
ökat effektuttag i framtiden. Dessutom har bristen på kalla vintrar lett till att det är
svårt att prognostisera hur behovet i Stockholm faktiskt ser ut under en sådan. Givet att
det är brist på lokal produktion i Stockholmsområdet och långa ledtider för
ombyggnation på stam- och regionnätsnivå så kommer nätkapacitet fortsatt att vara en
viktig fråga en tid framöver.

Kalla vinterdagar leder till hårt belastat elnät
Det är framförallt tre faktorer som samvarierar med höga effekttoppar. Den absolut
viktigaste parametern är temperatur, men även veckodag och tid på dygnet är viktiga
faktorer. Analysen visar att det finns en väldigt stark korrelation mellan kall väderlek
och energianvändning i region Stockholm. När temperaturen går ned går
elanvändningen upp. Dock påverkas olika nätområden inom regionen olika mycket av
en temperatursänkning, beroende på om det specifika nätområdet har en stor andel
eluppvärmning eller inte. Områden med exempelvis större andel fjärrvärme har inte ett
lika starkt temperaturberoende. Värt att notera kan också vara att hur långvarig kylan
är påverkar effektbehovet i viss utsträckning, dvs effektbehovet är högre om det är 10°C tre dygn i sträck jämfört med om det bara är kallt i ett fåtal timmar.
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Blandade åtgärder bidrar till att lösa
kapacitetsutmaningen
I Stockholmsregionen pågår arbetet med att förbättra situationen på flera nätnivåer.
Utöver nämnda ombyggnationer i stamnätet så pågår arbete på regionnätsnivå bland
annat med att skapa en lokal marknadsplats för flexibilitet och genom att säkra mer
lokal elproduktion. Även på regionnätsnivå pågår arbete med att förstärka elnätet,
dessutom arbetar regionnäten med olika tekniska lösningar, bland annat så kallad
Dynamic Line Rating1 som bidrar till att frigöra effekt.
Utöver åtgärderna som görs i elnätet finns det ett behov av samverkan mellan
elnätsföretagen och kommunerna. Elnätsbolagen har kunskapen om situationen i olika
delar av elnäten på de olika spänningsnivåerna, vilka åtgärder som kan vidtas för att
avhjälpa eventuella flaskhalsar, samt kan bedöma när lösningar kan vara på plats.
Kommunerna å sin sida har kunskapen om expansionsplaner, d.v.s. vad för
verksamheter som är på gång och när de kan komma att bli aktuella.

Möjliga åtgärder för kommuner
Vid en elnätkapacitetssituation kan kommuner bidra på olika sätt. De fem mest
framträdande är:

Inventera och handla upp styrtjänst på elvärme inom de egna
organisationerna
Att inventera möjligheter och handla upp styrtjänster för elvärme inom de egna
organisationerna hjälper till när det gäller utmaningen med elnätskapacitet i regionen.
Genom att möjliggöra styrning och erbjuda styrningen på de kapacitetsmarknader som
utvecklas bidrar en kommun aktivt till att lösa problematiken.

Informera om möjligheten att styra last (främst elvärme)
Genom att informera om möjligheten att styra last till näringsliv och privatpersoner
skulle en kommun bidra på samma sätt som i stycket ovan. Varje näringsidkare och
privatperson som skulle installera och köpa in en styrtjänst skulle bidra till att hantera
kapacitetsutmaningen och samtidigt troligtvis kunna tillgodoräkna sig
energieffektivisering och därmed även kostnadsminskningar för sina energiinköp.

Se över effektanvändningen i kommunens egna verksamheter
och försök effekteffektivisera
Eftersom kommunen ofta har en hel del egna verksamheter och fastigheter kan det vara
en enkel väg att börja med att se över effektanvändningen i dessa. Exempelvis kan man
försöka effekteffektivisera laddning av kommunägda elfordon eller se över
uppvärmningssystem i offentliga lokaler.

Inte medverka till bortkoppling av fjärrvärme
Fjärrvärme avlastar elnäten under kalla dagar utifrån perspektivet att det då inte
behövs någon elvärme. Om fjärrvärme produceras i s.k. kraftvärmeprocesser 2 så bidrar
den lokalproducerade elen till att avhjälpa kapacitetsbrist på så sätt att el matas in i
elnäten inom regionen. Utifrån detta perspektiv bör kommuner inte medverka till
minskad fjärrvärmeanvändning genom att ge råd att koppla bort sig som användare
från en fjärrvärme-anslutning.
Möjlighet att överföra mer el i kraftledningar vid kallt väder pga att den kalla
temperaturen kyler ledningarna
2 Där både el och värme produceras
1
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Medverka till återanvändning av spillvärme
Genom att återanvända spillvärme med värmepumpar minskas dels den tillförda
energin (dvs energieffektivisering) dels, om värmepumparna är uppkopplade till
styrning och kapacitetsmarknader, bidrar de aktivt i kapacitetsutmaningen. Här kan
kommuner bidra genom att informera om möjligheten till värmeåtervinning samt tänka
värmeåtervinning vid stadsplanering och större rot-projekt.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I Stockholmsregionen är situationen gällande överföring av el ansträngd och ett par av
elnätsbolagens abonnemang mot överliggande nät har flera gånger överskridits. Under
samma tidsperiod har lokal elproduktion i regionen avvecklats. Då Stockholm dessutom
är en tillväxtregion förväntas situationen förvärras, särskilt som det finns flera
tillkommande elbehov som till exempel elektrifiering av transporter, ett ökande antal
värmepumpar samt ett ökat behov av elkrävande datacenter som en följd av den ökande
digitaliseringen. Dessa faktorer gör, tillsammans med att man inte kan bygga ut
överföringskapaciteten från stamnätet förrän tidigast år 2026 3, att det kan uppstå
perioder med brist på el i regionen. Risken uppstår främst under kalla vinterdagar när
effektbehovet normalt sett är som högst.
Ovanstående utveckling gör att det därför är angeläget att säkerställa den lokala
elproduktionen och minska eleffektbehovet i regionen vid kritiska situationer. En viktig
möjlighet är att bättre kunna styra eleffektbehovet över tiden, vilket också underlättar
en nationell omställning till ett energisystem med större inslag av variabel, förnybar
elproduktion.

1.2. Syfte
Denna rapport ingår som ett underlag till energikontoret Storsthlms projekt
”Eleffektiva kommuner - Regional samverkan mot kapacitetsbrist”. Ambitionen med
Storsthlms projekt är att ta fram handledningar som hjälper kommunerna att sätta mål
och påbörja åtgärder för att undanröja effektbrist. Utöver ambitionen att öka
förståelsen för förbrukningsdata kommer nya lokala och regionala samarbeten
utvecklas inom projektet och att en regional eleffektsamordnare tillsätts.
Syftet med denna rapport är att ge en bättre bild av kapacitetsfrågan i regionen än vad
som hittills funnits. Förutom att beskriva hur situationen gällande kapacitetsbristen ser
ut i regionen, kommer vi också identifiera vilka initiativ som hittills har tagits för att
hantera situationen, och framförallt förslag på hur kommuner och elnätsbolag kan
samverka för att hantera situationen fram tills att en utbyggnad av stamnätet kommer
till stånd. Utöver detta kommer rapporten också ge en mer detaljerad bild av hur
värmepumpar kan vara med och bidra till att styra effekt under kritiska perioder.

1.3. Dataunderlag
Projektet har fått del av timvis elförbrukning inklusive förluster för respektive
nätområde (se 2.1 Nätområden i regionen för en förklaring av nätområden). Utöver
detta har kommunerna bidragit med data kring antal värmepumpar i respektive
kommun.

Det figurerar flera olika årtal, vilket beror på att det handlar om ett flertal olika
investeringar som påverkar kapacitetsfrågan i regionen och kommer bli klara vid olika
tillfällen.
3
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2. Elnätet och elanvändning Stockholmsregionen
Detta kapitel ämnar ge en övergripande bild av elnätets uppbyggnad och
elanvändningens utveckling i Stockholmsregionen för att ge en bakgrund inför
nästkommande kapitel om effekt- och kapacitetsfrågan.

2.1. Nätområden i regionen
I elsystemet transporteras el från produktionsanläggningar till elkonsumenter via
elnätet. Elnätet kan delas in i olika systemnivåer baserat på spänningsnivå; stamnät
(400–220 kV) som ägs och drivs av det statliga affärsverket Svenska kraftnät, regionnät
(170-30 kV) som drivs och ägs främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON och Ellevio,
samt lokalnät (20-0,4 kV). Det finns totalt cirka 170 lokalnätsföretag i Sverige, vars
storlek varierar kraftigt; från de tre största (Vattenfall Eldistribution, E.ON och Ellevio)
som tillsammans har omkring tre miljoner nätkunder (ca 50 % av nätkunderna i
Sverige) till betydligt mindre elnätsföretag med några hundra kunder.

Figur 2-1: Schematisk nätstruktur stam, region och lokalnät

Figur 2-1 visar en schematisk bild över del olika nätnivåerna, hur flödena normalt sett
går, men även att det kan finnas alternativa matningsvägar. I Stockholms fall innebär
bristen på överföringskapacitet från stamnät ned till de underliggande näten att denna
del måste lösas för att helt lösa kapacitetsfrågan i länet 4, mer om detta i kommande
avsnitt.

Sedan finns möjligheter till lösningar på lokalnivå med hjälp av
förbrukningsflexibilitet och annat som beskrivs senare i rapporten.
4
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Majoriteten av regionnätet i Stockholmsregionen drivs av Vattenfall Eldistribution, se
blåmarkerade kommuner i Figur 2-2. Undantaget är Stockholms kommun som drivs av
Ellevio, gulmarkerat i figuren.

Figur 2-2. Regionnätens utbredning i Stockholm. Blått = Vattenfall Eldistribution. Gult =
Ellevio. Källa: sthlmflex5

5

https://www.svk.se/sthlmflex
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Lokalnätsföretagen är indelade i så kallade nätområden, ett område där
lokalnätsföretaget i fråga är ansvarig för att driva elnätsverksamhet. I vissa fall
överensstämmer nätområdena med kommungränserna, men ett nätområde kan även
omfatta flera kommuner eller endast delar av kommuner. I Stockholmsregionen finns
23 nätområden uppdelat på åtta ägarbolag, där indelningen i kommuner och
nätområden visas i Figur 2-3.
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Figur 2-3: Nätområden (vänster) och kommuner (höger) inom Stockholmsregionen.
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Tabell 1 visar vilket eller vilka nätområden som en viss kommun tillhör, baserat på
kartorna i Figur 2-3. Som tabellen visar så tillhör vissa kommuner flera nätområden,
medan vissa nätområden innehåller flera kommuner.

Tabell 1. Nätområde och deras respektive förkortningar per kommun.

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Solna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Täby
Tyresö
Upplandsbro
UpplandsVäsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Nätområde
Tumba
Danderyd
Ekeröarna
Drefviken
Huddinge
Uppland Södra
Lidingö
Boo, Nacka
Norrtälje, Roslagskusten
Södertälje
Nynäshamn
Tumba, Södertälje
Sigtuna, Stockholm Arlanda
Huvudsta
Sollentuna
Stockholm, Stockholm Region
Huvudsta
Södertälje
Täby
Tyresö
Uppland Södra
Uppland Södra
Vallentuna
Åkersberga
Värmdö, Ingarö
Åkersberga

Förkortning
TUM
DAN
EKO
DRV
HDG
UPS
LDG
JRA, BOO
NTE, RSK
SDT
NHN
TUM, SDT
SIG, ARN
HUV
SOT
STH, STO
HUV
SDT
TBY
TYR
UPS
UPS
VAT
AKB
VMD, ING
AKB
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2.2. Elanvändningens utveckling
Utvecklingen av elanvändning påverkas av flera faktorer, till exempel
befolkningsutveckling, om det tillkommer eller faller bort industrianläggningar,
effektivisering, eller förändrade användningsmönster (som exempelvis byte av
uppvärmningsform)6. Historiskt sett hade Sverige en stark tillväxt av elanvändning
fram till slutet av 1980-talet. Därefter har ökningen avstannat beroende på att en stor
del redan elektrifierats och att det skett energieffektivisering i stor utsträckning.

160

Elanvändning [TWh]

140
120
100
80
60
40
20
0

Figur 2-4: Utveckling av elanvändning i Sverige för perioden 1970-2018.
(www.energimyndigheten.se)

Om man istället blickar framåt finns det en tro att elanvändningen ska öka. Det finns
nämligen flera trender som skulle kunna bidra till detta. Några exempel på detta är

6

-

Ökad befolkning

-

Ökad elektrifiering inom industrin, till exempel initiativ som HYBRIT och
CemZero.

Ökad digitalisering som förutom i sig självt ökar elanvändning också kräver
flera datahallar

Kan vara exempelvis från direktverkande el till värmepump eller fjärrvärme.
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I Figur 2-5 visas ett antal scenarier elanvändning som tagit fram inom ramen för NEPP
(www.nepp.se). Där finns också mer detaljer att fördjupa sig i gällande de olika
scenarierna och vad som påverkar de elanvändningens utveckling.

Figur 2-5: Scenarier för elanvändningen som är framtagen inom NEPP (www.nepp.se).7

I Stockholms län har befolkningen ökat från 2 054 000 personer år 2010 till 2 377 000
personer år 2019 (SCB), dvs en ökning med 323 000 personer eller 16 % på 10 år. Detta
utgör naturligtvis en viktig faktor för elanvändningens utveckling i länet.
Elanvändningen i Stockholm, för de nätområden som kunna inkluderats, var 17,7 TWh
år 2010 och 16,3 TWh år 2019 där minskning främst förklaras av att det var ett betydligt
varmare år 2019. Vid en korrigering utifrån temperaturen, så kallad graddagsjustering,
blir förbrukningen 16,8 TWh år 2010 och 17,0 TWh år 2019. Alltså har den jämförbara
elanvändningen endast ökat marginellt i de nätområden som inkluderas trots en ganska
rejäl befolkningsökning. Förklaringen till detta torde främst vara en hög grad av
energieffektivisering.8
Uppvärmningsformerna skiljer sig mellan olika nätområden (och kommuner) i
regionen, där framförallt nätområde Stockholm har en stor andel fjärrvärme något som
tydligt syns i hur det påverkar förbrukningsprofilen. I Bilaga 1 framgår det att
nätområde Stockholm har en hög utnyttjningstid, vilket innebär att de har en jämn
elanvändning över året. Orsaken till detta är alltså främst att andelen elvärme är låg. I
Figur 2-6 visas fjärrvärmeproduktionen per kommun för Stockholms län år 2018, där
det också framgår att Stockholms kommun har mycket fjärrvärme.
Utöver utvecklingen i bostadssektorn leder också befolkningsökning till utbyggnad av
annan infrastruktur i form av exempelvis Förbifart Stockholm, utbyggd tunnelbana, nya
vatten- och avloppsverk samt ökande krav på digitalisering. Alla dessa faktorer bidrar
till en ökande elanvändning i regionen.

www.nepp.se/etapp1/pdf/20_resultat_elanv.pdf
Hur situationen förändrat i regionnäten som helhet kan vi inte uttala oss om då vi inte
har data för dessa.
7

8
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Figur 2-6: Karta över Stockholms län där mängden fjärrvärme för år 2018 per kommun
framgår.
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3. Kapacitetsproblematiken i
Stockholmsregionen
Ambitionen med detta kapitel är att ge en så pedagogisk beskrivning som möjligt av
kapacitetsproblematiken i Stockholms län. Tanken är att ge en överblick över dagens
situation, genom att täcka in flera olika perspektiv av frågan för att ge en bild av
situationen och vad kommunens perspektiv kan bidra med. Avsikten är att detta kan
utgöra en start för många olika initiativ som syftar till att lösa kapacitetsbrist på kort
och lång sikt. Kapitlet inleds med en grundläggande förklaring kring begreppet
kapacitetsbrist för att alla läsare ska ha samma grundförståelse.
Projektet har fört en dialog med de två regionnätsbolagen inom region Stockholm:
Vattenfall Eldistribution och Ellevio, som har fått komma med inspel till rapporten.
Dock är problematiken relativt komplex och vissa aspekter sekretessbelagda, vilket gör
att det inte går att redovisa alla detaljer gällande kapacitetsfrågan.

3.1. Begreppet kapacitetsbrist
För att förstå problematiken med kapacitetsbrist så är det viktigt att ha en
grundförståelse för skillnaden mellan energi och effekt. I korta ordalag innebär effekt
vilken elanvändning det är just NU och energi innebär hur elanvändningen ser ut över
TID. Nedan följer ett exempel på skillnaden mellan energi och effekt.
En modern 6W LED lampa använder 6W effekt när den är tänd. Om den är tänd i 1 000
timmar använder den 6 kWh (Effekt [W] * Tid lampan används [timmar] / 1 000 =
Energin [kWh]). Om en dammsugare har effekten 1 000 W så är energianvändningen
utifrån samma uträkning på en timme 1 kWh. 6h dammsugande använder lika mycket
energi som 1 000h LED-belysning med en 6W LED-lampa. Effekt för en dammsugare
är samma som 167 stycken 6W LED lampor.
Tidsupplösningen när det gäller elenergi är idag timme. Elenergi används dock inte hela
timmar utan den används när vi behöver den. Ibland bara under korta ögonblick och
ibland under lång tid. Det är detta som våra elnät måste möta och dimensioneras efter
och det är därför detta som blir utmaningen kalla dagar. Under dessa dagar behövs
värme hela tiden så elvärmeanläggningar står på hela tiden och utgör dessa dagar så
kallad bas- eller grundlast. Ovanpå denna (höga) grundlast används el precis som viken
dag som helst.

Figur 3-1: Timmätning jämfört med "realtid" (3min). Källa: Sweco

I figuren ovan, Figur 3-1, redovisas timvärden (den svarta kurvan) samt
”realtidsvärden” (brun kurva - som är värden var 3e minut). Timvärdet är summan av
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alla treminutersvärden och även om elnätet har kapacitet för den svarta kurvan så är
det inte säkert att det har kapacitet för topparna på den bruna.
Kapacitetsbrist uppstår då de fysikaliska egenskaperna i elnätet begränsar nätets
överföringsförmåga, dvs. då det blir för ”trångt” i elnätet. Elnätet är designat utifrån,
vid byggnadstillfället, givna parametrar för att leverera önskad strömstyrka och
spänning till konsumenter. Elnätets konstruktion begränsar vilken effekt som kan
levereras och hur mycket el som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist uppstår då den
efterfrågade effekten överstiger den effekt som elnätet klarar av att transportera.
Eftersom den efterfrågade effekten varierar stort över dygnet och över året är det oftast
endast ett fåtal timmar per år som efterfrågan är så hög att kapacitetsbrist uppstår.
Situationerna kan också se väldigt olika ut beroende på nätets förutsättningar och
elanvändningen i det specifika nätet.

3.2. Aspekter kopplade till effekttoppar
Som tidigare nämnts har projektet fått del av timvis elförbrukning för respektive
nätområde9, vilket innebär att det går att ge en bild av total elförbrukning per
nätområde inklusive förluster som normalt utgör några procent av total förbrukning.10
Denna data gäller dock framförallt för lokalnätet, vilket innebär att majoriteten av
förbrukning som är direkt kopplat till regionnätet inte är inkluderad. Eftersom
problemen med nätkapacitet främst ligger på högre nivåer än på lokalnätsnivå kan inte
slutsatser dras gällande hur kritisk kapacitetsfrågan är, dvs hur nära maxkapaciteten
man ligger och hur ofta det bedöms inträffa. Dessutom behövs information gällande
nätstrukturen för att kunna göra denna bedömning, vilket är information som normalt
är sekretessbelagd11.
Det som dock går att redogöra för är den totala förbrukningen inom respektive
nätområde, vilket torde utgöra den absolut största andel av förbrukningen som
kommunerna i länet kan vara med att påverka. Detta eftersom kommunens
huvudsakliga verksamheter som skolor, bostäder, social omsorg och offentlig
verksamhet normalt är anslutna till lokalnätet. Förbrukningen i nätområdena utgör
också en viktig del i det som skapar kapacitetsproblem i överliggande nät, även om det
inte är den enda bidragande faktorn. Hur total elförbrukning ser ut för respektive
nätområde visas i Bilaga 1.
När det gäller aspekter som samvarierar med höga effekttoppar, och därmed
kapacitetsproblematiken, så är det främst tre faktorer (1) temperatur, (2) veckodag och
(3) tid på dygnet. I Figur 3-2 till Figur 3-5 illustreras dessa faktorer för nätområde
Huddinge som ett exempel på hur det kan se ut i ett nätområde. Samma typer av figurer
kan ses för respektive nätområde i regionen i Bilaga 1. I Figur 3-2 visas timvis
medeleffekt för nätområde Huddinge som funktion av utomhustemperaturen år 2019.
Som visas i figuren är det ett mycket tydligt linjärt samband mellan effekt och
utomhustemperatur, vilket beror på att elvärme utgår en stor andel av den totala
elanvändningen. Som också framgår av figuren så beror spridningen främst på
skillnaden i förbrukning mellan natt och dag.
Värt att notera kan också vara att hur långvarig kylan är påverkar effektbehovet i viss
utsträckning, dvs effektbehovet är högre om det är -10°C i 3 dygn i sträck jämfört med
om det bara är kallt i ett fåtal timmar. Som också ses i figuren så minskar inte
elförbrukningen då temperaturen överstiger ca 15°C eftersom behovet för uppvärmning
upphör ungefär då. Om temperaturen stiger över 20°C kan man istället skönja att
Det saknas dock fullständiga data för vissa nätområden i länet och dessa är
ARN_Arlanda, UPS_Uppland Södra.
10 Förluster i nätet uppstår som värmeförluster exempelvis vid transformering mellan
spänningsnivåer och överföring i ledningar.
11 Kan exempelvis röra sig om rikets säkerhet, affärssekretess etc.
9
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elförbrukningen ökar något, vilket torde bero på ökat kylbehov. Det finns också en
elförbrukning som inte underskrids, en så kallad grundlast, vilket utgörs av exempelvis
förbrukning i kyl och frys, pumpar, fläktar då man i viss utsträckning använder el
dygnet runt.
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Figur 3-2: Timvis medeleffekt för Huddinge år 2019 som funktion av utomhustemperaturen.

I Figur 3-3 illustreras medeleffekten för nätområde Huddinge per veckodag för några
vintermånader år 2019. Här kan man se en tydlig nedgång under helgerna, vilket är
typiskt för områden där det finns en hyfsat stor andel affärsverksamhet och/eller
industrier som har sin högsta elanvändning främst på vardagar. Om andelen
förbrukning i ett område huvudsakligen utgörs av boende är förbrukningen normalt sett
lika stor oavsett veckodag, se exempel för nätområde Roslagskusten till höger i
diagrammet. Den kan i vissa fall vara högre på helger om folk är hemma mer och
använder eldriven utrustning.
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Figur 3-3: Medeleffekt för veckodagarna under vintermånaderna januari, februari, och
december under år 2019 (nätområde Huddinge till vänster och Roslagskusten till höger).

Figur 3-4 visar medeleffekten över dygnet för vintermånaderna i nätområde Huddinge
för år 2019. Som syns i diagrammet finns det en tydlig ökning på morgonen vid kl. 07
för att sedan har högst effekt kl. 16-20 för att sedan gå ned betydligt under natten.
Profilen ser ut ungefär så här för samtliga nätområden, men där det är övervägande
andel bostäder som driver elanvändningen så brukar det finns en tydligare
morgontopp, där effekten går ned något under lunchtid för att sedan ha en kvällstopp
(se nätområden Roslagskusten Figur 4.13-4 i Bilaga 1). Effekttopparna över dygnet
speciellt på morgon och eftermiddag beror på att folk är aktiva hemma och samtidigt
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har verksamhet dragit igång på olika arbeten så att det blir ett överlapp med
elanvändning både hemma och på arbeten.
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Timme på dygnet
Figur 3-4: Medeleffekt för respektive timme på dygnet, på vardagar under vintermånaderna
januari, februari, mars, november och december under år 2019.

Det är alltså dessa tre aspekter som är viktiga att hålla koll på för att få en uppfattning
om när kapacitetsproblem kan uppstå, åtminstone i lokalnätet, även om det inte ger
hela bilden då kapacitetsbristen främst ligger i överliggande nät. Det är dock så att
förbrukningen i lokalnäten bidrar till det totala effektbehovet och därmed utgör en
viktig pusselbit för att hantera problematiken. En slutsats som vi också kan dra av
ovanstående figurer, särskilt Figur 3-2 är att toppeffekten vanligen inträffar när det är
kallt en vardag på dagtid. Dessutom ser man att för Huddinge år 2019 var toppeffekten
ca 176 MW, men bara 144 timmar på hela årets 8 760 timmar översteg effekten 150
MW, så det var ganska få timmar som effektbehovet var högt. Nu var det dock inga
kritiska perioder under 2019 då det var en väldigt mild vinter, men det är viktigt att
vara medveten om att det kan mycket väl kan bli en kall vinter som innebär betydligt
högre effektbehov. I Figur 3-5 visas skillnaden mellan år 2010 respektive år 2019 för
Huddinge, där man ser att profilen faktiskt är ungefär densamma men att toppeffekten
2010 var ca 193 MW och tiden över 150 MW var 814 timmar.
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Figur 3-5: Timvis medeleffekt för Huddinge år 2010 och 2019. Funktion av utomhustemp.
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3.2.1.

Fördjupande analys kring temperatursänkningar
och effekttoppar

Eftersom temperatur visats vara den parameter som har den största påverkan på
effekttoppar i elnätet följer denna fördjupande analys. Figur 3-6 visar elanvändningen i
Stockholmsregionen (aggregerat från den data som beskrivs i avsnitt 1.3 Dataunderlag)
från år 2010 till 2019 (svart kurva) samt temperaturen under samma tid (blå kurva).
Figuren visar att det tydligt går att koppla temperatursänkningar till lastökningar.
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Figur 3-6. Lastkurva (vänster) och temperaturkurva (höger) i Stockholmsregionen år 2010–
2019.

I Figur 3-7 - Figur 3-11 visas några utdrag ur lastkurvan under kalla vinterdagar, där
helgdagarna är markerade med gula rutor. Det genomgående mönstret i figurerna är att
det vid stora temperatursänkningar blir ett stort effektbehov. De högsta effekterna
infaller oftast på vardagar, men om det blir en snabb temperatursänkning på helgen kan
även den effekttoppen bli hög, se exempel i Figur 3-10.
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Figur 3-7. 1 feb – 28 feb 2010
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Figur 3-9. 26 nov – 31 dec 2012.
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Figur 3-10. 15 – 28 januari 2013
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Figur 3-11. 1 – 31 januari 2016
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Figur 3-12 visar en sammanställning av 8 dygn med höga effekttoppar mellan 2010 och
2019. Som figuren visar är mönstret relativt likt under de 8 dygnen och den högsta
toppen infaller oftast på kvällen även om det finns vissa undantag där toppen istället
infaller på morgonen.
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Figur 3-12. Sammanställning av dygn med högsta förbrukning 2010–2019.

I Tabell 2 redovisas mer detaljerade data kring de dygn då effekttopparna har inträffat.
Här framgår till exempel att dygnet med den lägsta medeltemperaturen (-16.2 den 22
februari 2010) inte hade den högsta toppen, vilket exempelvis kan bero på att
effektbehovet under en kall vinterdag har ökat sen dess. Under alla dygn utom ett har
det varit soligt så gott som hela dagen, vilket medelsolinstrålningen (timmar från
07.00-17.00) i sekunder per timme visar (3 600 s betyder att solen har lyst under hela
timmen). Generellt har vinden haft en östlig riktning och vindhastigheterna har varit
låga.

Tabell 2. Detaljerade data från dygn med hög förbrukning

Veckodag

201002-22

201012-22

201212-03

201301-19

201301-25

201601-14

201601-15

201802-27

mån

ons

mån

lör

fre

tor

fre

tis

Medeltemp

°C

-16.2

-15.3

-12.1

-13.9

-10.1

-12.5

-13.1

-12.2

Maxvärde

MWh/h

3 860

4 045

3 912

4 031

4 107

4 109

4 124

4 025

Solinstrålning
(medel 07-17)

sek/h

2 536

81

1 846

2 198

1 879

1 645

2 345

1 084

Vindriktning
(median)

°

245

280

290

240

180

285

280

20

Vindhastighet
(medel)

m/s

2

1

1

1

1

3

2

5
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Temperaturberoende per nätområde
Analysen visar att det finns en väldigt stark korrelation mellan kall väderlek och
energianvändning i region Stockholm: När temperaturen går ned går elanvändningen
upp. Dock påverkas olika nätområden inom regionen olika mycket av en
temperatursänkning, beroende på om det specifika nätområdet har en stor andel
eluppvärmning eller inte. Områden med exempelvis större andel fjärrvärme har inte ett
lika starkt temperaturberoende.
Figur 3-13 visar hur väl olika nätområden i Stockholmsregionen korrelerar med
temperatur. Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget
samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.
En negativ korrelation mellan elanvändning och temperatur visar alltså att kalla
temperaturer ger upphov till höga förbrukningar och vice versa. Som figuren visar så
har alla nätområden utom Stockholm Arlanda (flygplatsområdet) en negativ korrelation
med temperaturen. Anledningen till att Stockholm Arlanda sticker ut är för att
flygplatsen har en låg eller obefintlig andel temperaturberoende last 12, till skillnad från
övriga nätområden. För mer detaljer gällande sambandet hänvisas till effektkurvor
(effekt plottat mot temperatur i timvis upplösning) i Bilaga 1.
Dock skiljer sig olika nätområden åt i hur temperaturberoende de är. Nätområden som
Stockholm, Huvudsta och Uppland Södra har lägre korrelation med temperatur, vilket
kan innebära att kunderna i dessa nätområden har en lägre andel eluppvärmning än
exempelvis kunder i Åkersberga, Värmdö eller Ekeröarna. Detta kan även jämföras med
Figur 2-6 som visar mängd fjärrvärme per kommun, där det visas att nätområdena
Åkersberga, Värmdö och Ekeröarna har låg eller ingen fjärrvärmeanvändning.
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Figur 3-13. Nätområden och deras korrelation med temperatur under perioden 2010-2019. En
korrelation på 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger
maximalt negativt samband

Figur 3-14 visar hur stor andel av den totala elanvändningen under 2010-2019 som
respektive nätområde står för. Nätområdet Stockholm står, som väntat, för den största
andelen med drygt 35% av elanvändningen. Figuren visar även hur stort bidrag 13 till
Bland annat på grund av ett så kallat akvifärlager:
https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/akvifaren/
13 Beräknat genom att räkna ut kovarians för nätområde och total kurva, samt varians
för den totala kurvan. Kvoten av dessa termer visar det procentuella bidraget till
lastkurvan.
12
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lastkurvan som respektive nätområde har. Ett nätområde vars lastprofil följer nätets
totala aggregerade lastkurva, dvs har höga respektive låga effektbehov samtidigt som
den aggregerade kurvan, ger ett relativt större bidrag till lastkurvan än ett nätområde
som har en mer jämn eller motsatt profil.
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Figur 3-14. Andel av total elanvändning samt bidrag till lastkurva 2010-2019.

Figur 3-15 visar kvoten mellan bidrag till lastkurvan och andel av lasten. En stapel som
befinner sig ovanför noll påverkar alltså lastkurvan mer än en stapel som befinner sig
under noll. Huvudsta, Stockholm, Stockholm Arlanda, Södertälje och Tumba ligger alla
under noll. Detta kan bero på att det framförallt är fjärrvärmevärmda flerbostadshus
och/eller industriområden i dessa områden till skillnad från orter med fler
eluppvärmda villor.
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Figur 3-15. Kvot mellan bidrag till lastkurva och andel av total elanvändning
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3.2.2.

Förbrukningsprofiler för specifika
användarkategorier

Då projektet syftar till att ge en inblick i hur möjligheterna ser ut för att hantera
kapacitetsproblem i nätet är det viktigt att förstå hur olika typer av användares
elanvändning ser ut.14 Detta ger möjlighet att förstå vad som driver effekttoppar i nätet
och samtidigt en förståelse för vad det är för typ av åtgärder som lämpligen bör vidtas. I
nedanstående figurer ges ett par exempel på kundkategorier som har olika
karakteristik.

Medeleffekt timvis [MW]

Medeleffekt timvis [MW]

I Figur 3-16 och Figur 3-17 illustreras elanvändningen hos typiska småhus med
elvärme15. Andra kategorier som har liknade profil som småhus är exempelvis
flerfamiljshus och jordbruk, där dock uppvärmningsform som används har stor
betydelse för profilen. Diagrammet till vänster i Figur 3-16 visar hur elanvändningen
såg ut över året 2019 medan diagrammet till höger visar hur elanvändningen såg ut i
förhållande till utomhustemperaturen samma år. Det framgår väldigt tydligt att
gruppen småhus med elvärme har ett starkt temperaturberoende. Detta betyder att
åtgärder som bör vidtas för att minska effekttoppar vid kritiska perioder korrelerar väl
till när effekten pga denna typ av förbrukning är som högst. Därför blir åtgärder som att
konvertera från direktverkande el till värmepump eller fjärrvärme sådana åtgärder som
ger stor effekt, alternativ är att laststyra så att man undviker hög elförbrukning vid
kritiska perioder. Se exempel på ett antal åtgärders utfall för energi och effekt i
rapporten ”Energieffektivisering med effekt”.16 Vi kommer att behandla denna
möjlighet för värmepumpar mer ingående i avsnitt 5.
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Figur 3-16: Elanvändning för småhus med elvärme under 2019, till vänster visas timvis
användning över tid och till höger visas användning i förhållande till utomhustemperatur.

Vi har inte fått någon tillgång till data på användarnivå för Stockholms län, därför ges
exempel baserat på data från andra delar av Sverige som i alla fall har liknande
temperaturförhållanden.
15 Data omfattar ca 2 800 anläggningar i Sverige.
16 www.profu.se/pdf/Energieffektivisering.pdf
14
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Medelfeekt [MW]

Medeleffekt [MW]

Som Figur 3-17 visar i diagrammet till vänster så är det i princip ingen skillnad i
elanvändning mellan helg och vardag (kan möjligen vara något högre på helger). Som
diagrammet till höger visar så förkommer det en effekttopp på morgonen, men
framförallt kommer det en eftermiddagstopp, dvs kl 16-20.
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Figur 3-17: Elanvändning för småhus med elvärme under 2019, till vänster visas snitteffekt per
veckodag och till höger visas snitteffekt per timme över dygnet.

Medeleffekt timvis [MW]

Medeleffekt timvis [MW]

I Figur 3-18 och Figur 3-19 visas elanvändningen för skolor med kök17 under 2019.
Andra verksamheter med likande profil är exempelvis industri, handel samt vård och
omsorg. I diagrammet till vänster i Figur 3-18 så ser man att elanvändningen variera
kraftigt, vilket främst handlar om effekt är hög under vardag på dagtid och låg övrig tid.
Sedan kan man också identifiera loven (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och
jullov) då effekten är betydligt lägre än annars. Ser man på diagrammet till höger så
framgår det att det finns väldigt låg koppling till utomhustemperaturen, vilket beror på
att uteslutande andel skolor i detta fall är anslutna till fjärrvärme. Att skolor är anslutna
till fjärrvärme är vanligt i de flesta tätorter i Sverige.
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Figur 3-18: Elanvändning för skolor med kök under 2019, till vänster visas timvis användning
över tid och till höger visas användning i förhållande till utomhustemperatur.

17

Omfattar data för ca 50 anläggningar.
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För skolor med kök ser man i Figur 3-19, i diagrammet till vänster, att elanvändningen
är betydligt lägre på helger jämfört med vardagar. I diagrammet till höger ser man att
elanvändningen är som högst under morgon och förmiddag, dvs ungefär kl 05-14.
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Figur 3-19: Elanvändning för skolor med kök under 2019, till vänster visas snitteffekt per
veckodag och till höger visas snitteffekt per timme över dygnet
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3.3. Kapacitetsfrågan ur regionnätsbolagens
perspektiv
I tidigare avsnitt har rapporten ämnat förklara hur elanvändningen och effektuttaget
ser ut för nätområden i Stockholmsregionen. Problematiken för kapacitetsfrågan ligger
dock främst högre upp i elnätet, i regionnätets koppling mot stamnätet. Som tidigare
nämnts så finns det begränsningar i hur mycket effekt som respektive regionnät får ta
ut från stamnätet och investeringar för att öka möjligt effektuttag kan ske tidigast 2026
18, pga. bland annat långdragna tillståndsprocesser.
I en rapport som Sweco har tagit fram på uppdrag av Energimarknadsinspektionen 19 så
nämner Svenska kraftnät att det i Stockholmsregionen finns begränsningar i
transmissionsnätet som hindrar underliggande regionnätägare från att öka sina
abonnemang som de har önskat. Även Vattenfall Eldistribution och Ellevio nämner i
samma rapport att det framförallt är i transmissionsnätet som begränsningarna finns
och att det i regionnätet inte är lika ansträngt. Eftersom Vattenfall Eldistribution och
Ellevio äger regionnätet i Stockholm har de fått ge sitt perspektiv på utvecklingen
gällande kapacitetsfrågan i Stockholmsregionen.

3.3.1.

Vattenfall Eldistributions perspektiv på
kapacitetsproblematiken

Vattenfall Eldistribution har en definition av kapacitetsbrist som är direkt kopplad till
att Svenska Kraftnät, dvs ovanliggande elnät, har nekat abonnemangshöjning i ett antal
områden. Den täcker dock inte in alla fall av kapacitetsbrist, som beskrivs nedan. Denna
definition gäller även mellan regionnät och lokalnät. I lokalnät släpps s.k. borgerlig last
in men inte större anslutningsförfrågningar.
Vattenfall Eldistribution ser två aspekter som skulle behöva omfattas av en egen
definition, se punktlista. Både dessa frågor utreds just nu internt.
•

•

Termisk överföringsförmåga och/eller elkvalitetskrav beroende på anslutande
kunds lastprofil kan begränsa kapaciteten i eget elnät. Det innefattas inte i
denna definition då det inte varit den huvudsakliga utmaningen. Vi kommer
behöva ta fram en definition av denna kapacitetsbrist som är fallbaserad.
Dessutom kan det finnas ”bokad” kapacitetsbrist.

Som tidigare nämnts i består elnätet av lokalnät, regionnät och stamnät som påverkar
varandra samt olika storlekar på elproduktion och större elkonsumtionskunder. Bilden
som ges nedan fokuserar i stort sett på kapacitetssituationen i regionnät, om inte annat
anges.
På lokalnät tar det rimlig tid att bygga bort kapacitetsbrist när kunder vill ansluta.
Lokalnät kan dock förhindras att ansluta kunder för att det inte finns utrymme för
höjda abonnemang mot regionnät. Utmaningen i regionnät är framförallt
begränsningar i stamnätet. Nytt för elnäten är kombinationen av både större och fler
anslutningar än historiskt med en kundförväntan på kortare anslutningstid (snabbare
byggnation av kundens egna anläggningar i jämförelse med exempelvis tung industri)
samtidigt som ledtiderna för tillståndsprocessen är längre än någonsin.
De nya anslutningarna kan exempelvis innebära en större batterifabrik eller flera
mindre datahallar och logistiklager som effektmässigt oftast kräver mer än en hel
kommun. Vissa av dessa nya aktörer, liksom laddteknik för e-mobility och anslutning av
Som tidigare nämnts figurerar flera olika årtal, då det handlar om ett flertal olika
investeringar som blir klara vid olika tillfällen.
19 Kartläggning av hur planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrist i elnätet,
2020
18
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förnybar el, har kortare ledtider än vad det tar att bygga elnät även på lokalnät. Även
bostadsbyggande har kortat sina ledtider. Tillstånd för elnät har dock idag längre
ledtider.
Vattenfall Eldistribution nämner att många kunder kommer till dem i sista delen av sin
etableringsprocess. De ser kunder som redan köpt mark och klubbat beslut med styrelse
osv, som sedan kommer till elnätsägaren och vill ha en anslutning på en gång. Samtidigt
kan detta låsa utrymme för andra kunder långt fram i tiden. Ibland kan en anslutning få
snabbare anslutning om elnätskunden kan vara flexibel med placering även inom en
kommun. Vissa anslutningar kan även ha elkvalitet eller elsäkerhet som begränsande
faktor, vilket kan ta längre tid att utreda. På de senaste åren har också större
elproduktionsanläggningar i städer lagt ner. Allt detta gör nätplanering till rörlig
materia och en mycket komplex fråga. Elnätet är en möjliggörare utav elektrifiering,
mycket som just nu genomförs för omställningen mot en fossilfri framtid är beroende
av elnätet.
Det som påverkar Vattenfall Eldistributions läge som både region- och lokalnätsägare
är dels kapacitetsläget i eget nät men främst läget i stamnätet. När Vattenfall
Eldistribution definierar ett område som ett kapacitetsbristområde är det på grund av
att de inte kan höja sitt abonnemang mot stamnätet. Historiskt har det varit praxis att
regionnät (i drifttimmen) kan överskrida stamnätsabonnemangen vid behov genom ett
så kallat tillfälligt abonnemang. Regionnätsbolag har inte velat ha abonnemang för
absolut maxeffekt för att hålla kostnaden nere för elnätskunderna.
Det Vattenfall Eldistribution idag kategoriserar som kapacitetsbristområden gäller för
Stockholms- och Uppsalaregionen. Stockholmsregionen har dessutom en driftsituation
där Svenska Kraftnät förvarnat om att Vattenfall Eldistribution inte kan höja sitt
abonnemang innan stamnätet är utbyggt inom ramen av projektet Stockholm Ström
(mer om detta i avsnitt 0). Därför är det ”rött läge” i Stockholm sedan sensommaren
2017 och Uppsala i sedan 2016 då Vattenfall Eldistribution fick negativt svar till att öka
stamnätsabonnemanget. Men överlag är situationen ”grön” i det egna regionnätet.
Det pågår flera projekt på stam- och regionnätet som kommer att ge möjlighet för större
uttag av effekt fram till 2030. Tidplaner kan ändras, men med de tidplaner för Svenska
Kraftnät som gäller idag ser Vattenfall Eldistribution en möjlighet för ett visst utökat
effektuttag 2023–2024 i Stockholm och Uppsala. Utbyggnation av stam- och regionnät
kommer att fortsätta och möjliggöra utökat uttag i flera steg fram till 2030. Det är dock
svårt att exakt ange effektnivåer då projekten längre fram i tiden fortfarande är i
planeringsskedet.
Det Vattenfall Eldistribution vet är att man fram till 2023 inte kan höja abonnemanget i
Stockholm. I dagsläget saknas besked från Svenska Kraftnät om vad som gäller mellan
2023 och 2030. I Stockholm kan Vattenfall Eldistribution idag inte tillgodose alla
inkommande förfrågningar fullt ut, men hanterar detta genom s.k. bilaterala avtal som
förklaras vidare i avsnitt 0.

3.3.2.

Ellevios perspektiv på kapacitetsproblematiken

Nätkapacitetsproblematiken för Ellevios elnät i Stockholm handlar i grunden om en
stark urbaniseringstrend som driver stora infrastrukturförstärkningar av V/A, väg och
kollektivtrafik samt elektrifieringen av transportsektorn och etableringen av nya typer
av industrier såsom datacenter. Tillgång på effekt säkerställs via abonnemang från
överliggande nät (1525 MW), stamnätet, samt via ett produktionsavtal om kraftvärme
(320 MW) med Stockholms Exergi. Bristen uppstår som nämnts tidigare när
effektutvecklingen överstiger abonnemanget från överliggande elnät samt effekten via
produktionsavtalet.
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Den effektutveckling på cirka 30 % 20 som förväntas till 2030 är en utmaning som är
starkt kopplad till kyla och varaktigheten för kylan under vinterhalvåret. Figur 3-20
visar på hur olika scenarier påverkar Ellevios nätområde beroende på typ av vinter.
Ellevio nämner att den milda vintern 2019/2020 är missvisande då de låga
temperaturerna snarare måste anses vara en ovanlig vinter. Utmaningen som Ellevio
måste hantera är istället risken för en 10-års vinter då effektbehovet riskerar att
överstiga tillgänglig lokal effekt redan 2021 enligt nedan. Sannolikheten för en 10-års
vinter anses låg men även en kallare vinter kan skapa utmaningar innan stamnätet är
förstärkt.

Figur 3-20. Illustration över effektbehovet i Stockholm Stad

Nätkapacitetsbristen har, enligt Ellevio, gått från att vara akut till att vara allvarlig med
tanke på att nuvarande abonnemang och produktionsavtal inte kommer att vara
tillräckligt för att hantera Ellevios prognoser för effektutvecklingen med en sträng
vinter med varaktig kyla. Det behövs både lösningar på kort sikt och medellång sikt för
att lösa nätkapacitetsbristen.

3.4. Initiativ för att hantera kapacitetsproblematik
Elnätsbolagen i Stockholmsregionen har redan tagit ett antal initiativ för att hantera
kapacitetsfrågan framgent. Nedan ges en kort sammanställning av några initiativ som
tagits, främst av Ellevio och Vattenfall Eldistribution, som är huvudsakligt berörda då
de äger regionnäten i området.

3.4.1.
•

Initiativ från regionnätsbolagen i området

Både Ellevio och Vattenfall Eldistribution har de senaste åren gjort stora
investeringar i elnätet, på både lokal- och regionnätsnivå. Ett exempel på detta

Denna siffra överensstämmer även med Vattenfall Eldistributions prognos för sitt
regionnät för hela Stockholmsregionen
20
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•

•

•

•

•

•

•

•

är projektet Stockholm Ström, där Ellevio, Svenska kraftnät och Vattenfall
Eldistribution, samarbetar för att förstärka och förnya elnätet i
Stockholmsregionen21.
Ellevio, Svenska kraftnät och Vattenfall eldistribution 22 har startat upp ett
projekt för att ta fram en lokal marknadsplats för flexibilitet i Stockholm,
sthlmflex. Projektet avser att testa en marknadsplats där
flexibilitetsleverantörer och flexibilitetsköpare kan mötas. Projektet påbörjades
under 2020 och avser att starta upp med de första transaktionerna i november
samma år. sthlmflex har en potential att bli den största flexibilitetsmarknaden i
Sverige med tanke på regionens storlek och behoven. Dessutom kommer
sthlmflex att bli en viktig pusselbit för att hantera nätkapacitetsbristen till dess
stamnätet är förstärkt.
Både Ellevio och Vattenfall Eldistribution arbetar med så kallad Dynamic line
rating, vilket innebär att man tar hänsyn till faktiskt överföringsförmåga i
elledningar vid varje ögonblick istället för att traditionellt sätta en fast gräns
som alltid gäller (trots att det finns tillfällen då överföringsförmågan är högre).
Detta görs i praktiken genom att man mäter temperatur med mera i befintliga
ledningar för att bättre förstå den verkliga kapacitetsbegränsningen. Ökad
mätning har en potential att skapa ett större kapacitetsutrymme både i stamrespektive regionnätet.
Ellevio tecknade under oktober 2019 ett avtal med Stockholm Exergi som
innebär ett tolvårigt avtal för att säkerställa 320 MW kraftvärmeproduktion i
Stockholm. Stockholm Exergi har i samband med avtalet påbörjat bland annat
en ombyggnad av Kraftvärmeverket 1 från olja till bioolja samt reinvesteringar i
ett par andra produktionsanläggningar.
Ellevio lanserade sin pilot för elmätarutrullning i Älvsjö i juni 2020. Bytet till
nästa generations smarta elmätare är en av Ellevios viktigaste
framtidssatsningar. De nya mätarna innebär fler mätpunkter och tydligare
information om elanvändningen från kunder vilket gör det enklare att förutspå,
förebygga och förkorta strömavbrott, undvika trängsel i ledningarna och
motverka nätkapacitetsbristen.
Ellevio förbereder för att man ska kunna ladda elfordon vid ett stort antal gator
runt om i Stockholm. Detta inkluderar en ny prismodell där Ellevio har
möjlighet att dra ned laddeffekten (6 A) under kritiskt perioden om behov
föreligger. Kunden får då en fast ersättning jämfört med ordinarie pris och en
extra ersättning i de fall en reduktion av laddning skulle bli aktuell.
Ellevio har idag en nära samverkan med Stockholm stad och
förvaltningsbolagen om hur nätkapacitetsbristen kan motverkas genom nya
samarbeten och affärsmodeller.
Ellevio erbjuder nya typer av avtal till sina större elkunder för antingen
bortkoppling från elnätet eller nedstyrning av elförbrukningen. Avtalen kan
möjliggöra för nya kunder att ansluta sig till elnätet mot att de kan minska
påfrestningen på elnätet när energisystemet är som mest ansträngt.
Vattenfall Eldistribution använder sig av bilaterala avtal med laststyrning i hela
Stockholmsregionen för att möjliggöra anslutning av nya kunder, dessa styrs
enbart vid störd drift och ses som en ventil i nätplaneringen. Ett exempel är
flexibla avtal (last- och produktionsavtal), samt villkorade avtal (nyttja effekt
under viss tid på dygnet, tex elbilsladdning/stadsbussar).

http://www.stockholmsstrom.net/
Vattenfall Eldistribution medverkar sedan tidigare i Coordinet (https://coordinetproject.eu/), vilket är ett projekt som syftar till att se på möjligheterna till att få tillstånd
flexibilitet i elnätet. Pilotområden är Gotland, Uppland, Skåne och
Västernorrland/Jämtland.
21

22
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•

Vattenfall Eldistribution arbetar med prognoser, vilka man kontinuerligt
arbetar med att förbättra. I prognoserna ingår bl.a detalj- och översiktsplaner
från kommuner, samt de inkomna kundförfrågningar Vattenfall Eldistribution
känner till. Med hjälp av dessa försöker man förstå hur ett hög-scenario eller ett
låg-scenario kan komma att påverka behovet och här väger Vattenfall
Eldistribution in mindre ”skarpa faktorer” och marknadsscenarion för tekniker
och lösningar som kan komma att påverka effektbehovet framåt. Utöver detta
kan det även tillkomma större förfrågningar som tidigare inte varit kända eller
plötslig nedläggning av produktion. Värt att nämna är att en stor del av
effektbehovet är temperaturberoende, som visats i tidigare avsnitt. Det är en
faktor som är svår att ta höjd för då denna varierar år till år, och det kan vara
stor skillnad om det är en så kallad normalvinter eller tioårsvinter.

3.4.2.

Erfarenheter från andra projekt / områden

Det finns flera andra projekt där man berört frågan om kapacitetsbrist och möjligheter
för att åtgärda detta exempelvis genom förbrukningsflexibilitet. Nedan redogörs kort
för ett antal olika projekt som adresserar denna fråga:

-

Uppsalaeffekten23 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Uppsala län, Region
Uppsala och Uppsala kommun för att minska verkningarna av kapacitetsbristen
för eldistribution i Uppsala län. På samma sätt som för Stockholm konstaterar
man att risken för kapacitetsbrist uppstår 150 - 250 timmar per år och att det är
kopplat till kalla vinterdagar då det finns ett stort behov för elvärme. I projektet
genomförs samarbeten för att utveckla ett mer flexibelt användande av el.
Kommunerna, länsstyrelsen, Region Uppsala, elnätsbolagen och andra viktiga
aktörer utbyter och sprider information, erfarenheter och kunskap för att se till
att utvecklingen till ett klimatklokt län med eldriven transport kan fortsätta.

-

CoordiNet24 är ett EU-finansierat projekt. Projektet är ett samarbete mellan ett
stort antal aktörer i Europa i tre länder (Grekland, Spanien och Sverige).
Projekten syftar till att se på möjligheterna till att få tillstånd flexibilitet i
elnätet. Pilotområden i Sverige är Gotland, Uppland, Skåne och
Västernorrland/Jämtland.

-

VäxEl25 är ett Energimyndigheten-finansierat projekt i Uppland. Projektet är en
uppföljning på det tidigare projektet KlokEl och inom projektet har bland annat
styrning av värmepumpar genomförts med stor framgång. Se vidare 4.1.
_

3.5. Möjligheter till samverkan mellan kommun och
elnätsbolag
När det gäller utveckling av kapacitetsfrågan i regionen finns det ett behov av
samverkan mellan elnätsföretagen och kommunerna. Elnätsbolagen har kunskapen om
situationen i olika delar av elnäten på de olika spänningsnivåerna, samt vilka åtgärder
som vidtas för att avhjälpa eventuella flaskhalsar och kan bedöma när lösningar kan
vara på plats. Kommunerna å sin sida har kunskapen om expansionsplaner, dvs. vad för
verksamheter som är på gång och när det kan komma att bli aktuella. Det finns ett
flertal möjlighet för samverkan mellan elnätsbolag och kommuner som kan hjälpa till

23

www.lansstyrelsen.se/download/18.4c066510170f3a14b7816fca/1586185526891/Upps
alaeffekten.pdf
24 coordinet-project.eu
25 www.upplandsenergi.se/omoss/39897.sveriges_smartaste_elnat.html
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att lösa kapacitetsfrågan så att kommunerna kan fortsätta att växa enligt de behov som
finns.
Historiskt, och generellt idag, finns inte alltid en kontinuerlig kontakt mellan
elnätsföretag och kommuner när det gäller översiktsplanering likväl som
detaljplanering. Kontakten idag handlar generellt om att få anslutningar till nya
områden godkända och om möjligheten att bygga nya ledningar. Det finns en generell
drivkraft hos kommuner att arbeta med tillväxt av både bostäder likväl som
kommersiella verksamheter eftersom det innebär ökade skatteintäkter. Kommuner
arbetar kontinuerligt och långsiktigt med utveckling och det finns befolkningsprognoser
och utpekade tillväxtområden. Det är viktigt att denna typ av information delges
elnätsbolaget för en dialog om hur elnätskapacitet kan tillgodoses för planerade
tillväxtområden.
Delad information skulle heller inte per automatik lösa problemet. Det är nämligen inte
möjligt för elnätsbolag att ”bygga på spekulation”. Att bygga i presumtivt syfte skulle
kunna underlätta vid expansion men till den dagen ett nytt område är utbyggt måste
investeringskostnaderna betalas av befintligt kundkollektiv, något som inte är möjligt
med dagens elnätsreglering. Blir utbyggnaden försenad eller i värsta fall inte alls av, så
kommer investeringskostnaderna i framtiden att behöva betalas av befintliga
elnätskunder. Elnätsregleringen fokuserar hårt på effektivitet, varpå det inte är tillåtet
att ”bygga elnät på spekulation”. En annan aspekt av detta är att det kan vara svårt att
veta vilka tekniska krav kommande kunder har, vilket kan resultera i att den anslutning
som då finns tillhanda inte överensstämmer med kundens tekniska krav.
Att stadsplanera med en multidisciplinär approach skulle ge möjlighet för att alla parter
att i ett tidigt skede förstå varandras utmaningar likväl som ge möjlighet att diskutera
fram lösningar som både skulle kunna vara kostnadseffektiva samt ge en högre grad
hållbarhet. Multidisciplinär stadsplanering skulle exempelvis kunna handla om
multikulvertar i tätbebyggda områden vilket skulle ge mycket bättre möjligheter att på
ett kostnadseffektivt sätt komplettera och expandera exempelvis elnät allt eftersom
stadsdelar växer och förändras. Kompletteringar och förändringar skulle kunna
genomföras med minimal påverkan för stadsdelens invånare och besökare.
Utöver prognoser och planer finns det flertalet områden där en kommun och ett
nätbolag skulle gynnas av en ökad dialog och samverkan. Inte minst när det kommer till
samordningsmöten mellan ex vis en kommun och ledningsägare när det kommer till
samförläggning av kablar, säkerställande av yta/plats för elanläggningar (nätstationer,
kabelskåp, kabelförläggning), dialog avseende konsessions- mark- och schakttillstånd
samt att generellt skapa en större samhällelig acceptans för kraftledningar.

3.5.1.

Ett regionnätsbolags syn på möjligheter till
samverkan

Regionnätsbolaget Ellevio anser att det finns det stora möjligheter för ökad samverkan
mellan elnätsföretag och kommuner. En ökad kunskap om varandras processer och
förutsättningar är en viktig förutsättning som kräver en involvering av elnätsföretagen i
samhällsbyggnadsprocesser. En stor utmaning som tidigare nämnts, utöver den
övergripande tillståndsprocessen för linjekoncession och markåtkomst processen, är
frågan om tillgång på mark och förutsättningar för nätutveckling i kommunen som är
en extremt viktig fråga för att möjliggöra en robust elnätsinfrastruktur. Nedan följer ett
antal hinder och lösningar som i stort ligger inom ramen för kommunernas mandat:
•

Involvera elnätsinfrastrukturen så tidigt som möjligt i samhällsplaneringen.
Bristen på mark och konkurrens om marken med annan infrastruktur skapar
förseningar och konflikter som är kostsamma för involverade företag såväl som
för samhället.
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•

•

•

Säkerställ i samband med elnätsinvesteringar att detaljplanera för den
efterkommande re-investeringen av ex ställverken, stationerna,
understationerna samt ledningsgator och kabeldragningar. Detaljplaner för
under mark skulle kunna underlätta när luftledningar ersätts med markkablar
och därmed konkurrerar med annan infrastruktur.
Se över kraven i tekniska handböcker på kommunalnivå. Är kraven så höga att
de omöjliggör att viktig infrastruktur som elnäten blir för kostsamma och
tidskrävande när så många sektorer är beroende av el för sitt
omställningsarbete till ett fossilfritt samhälle. Tex är gestaltning och
begränsningar i schakttillstånd några faktorer som påverkar. Bland annat finns
även stora utmaningar vid etablering av laddinfrastruktur.
Tillsätt en elsamordnare med en styrgrupp för elförsörjning för att underlätta
för snabbare beslut och att lösa upp knutar med andra infrastrukturbolag eller
förvaltningsbolag. Här kan Stockholm stad ses som ett gott exempel där en
elsamordnare och en styrgrupp tillämpats sedan ett år tillbaka med gott resultat
med ökad samverkan, snabbare konflikthantering etc. Ett liknande initiativ är i
uppstartsfasen i Täby kommun.
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4. Värmepumpars potential
I projektet har värmepumpars potential för laststyrning identifierats som en viktig
komponent i att kunna reducera effektbehovet i kritiska situation för elnätet. Därför har
en utredning gjorts av hur stort bidrag detta skulle kunna ge utifrån den mängd
värmepumpar som finns i Stockholmsområdet idag.

4.1. Värmepumpar
Som tidigare avsnitt ämnat förklara så är det endast under ett fåtal tillfällen per år då
elnätet i Stockholmsregionen har kapacitetsutmaningar. Dessa tillfällen inträffar under
kalla och soliga vinterdagar, och ofta under dagar då temperaturen har sänkts kraftigt
på en kort tid. Med en ökad urbanisering, utbyggnad av IT-infrastruktur i from av
exempelvis serverhallar och kommunikation samt en fortsatt expansiv elektrifiering av
trafikarbetet kommer med stor sannolikhet tillfällena med knapphet i elnätskapacitet
att öka. För att elnäten ska klara av att leverera el även under dessa dagar med hög
belastning finns två generella lösningar:
1.

Bygg mer elnät, öka kapaciteten. Arbeten som pågår i hela Stockholmsregionen
och som tydliggjorts tidigare i rapporten.
2. Skapa flexibilitet. Här kan värmepumpar och elvärme utgöra en rejäl resurs. I
framtiden förväntas efterfrågeflexibilitet att bli en allt viktigare beståndsdel.
Efterfrågeflexibilitet, eller flexibel användning, innebär att elanvändaren
exempelvis flyttar sin elanvändning till en tidpunkt då den passar elnätet bättre
eller avstår viss användning.
En typ av elanvändning som relativt enkelt kan flyttas till en annan tidpunkt är el till
uppvärmning, framförallt för de kunder som använder värmepumpar eller annan
värmeutrustning med gemensam styrning. Under riktigt kalla vinterdagar går många av
elanvändarnas värmepumpar på max. Försäljningen av värmepumpar har de senaste
åren legat relativt stabil, och antalet värmepumpar i elsystemet ökar stadigt 26. I de fall
värmepumpar ersätter direktverkande el minskar energibehovet och i viss mån
effektbehovet (även om spetsvärme, dvs när värmepumpen inte klarar att leverera hela
värmebehovet, fortsatt kan utgöra en utmaning). Dock, i de fall värmepumpar ersätter
icke-elberoende uppvärmningsformer så som fjärrvärme så ökar istället behovet av
effekt under kalla dagar då elnätet redan kan vara ansträngt.
Både större och mindre värmepumpsägare kan vara flexibla med sin användning, givet
att de får rätt typ av styrsignal eller incitament. Detta kan antingen göras genom att
installera styrutrustning hos kunderna där en tredje part styr upp eller ned
förbrukningen givet en styrsignal, eller genom att införa prissignaler direkt till
kunderna exempelvis i form av effekttariffer. Styrningen kan i de allra flesta fall
genomföras utan nämnvärd påverkan på komforten eftersom byggnader i regel har en
inbyggd värmetröghet. Den nämnda styrsignalen kan exempelvis utgå från hur
ansträngt kapacitetsbehovet är eller hur spotpriset på el varierar. Viktigt att nämna är
att det framförallt är en styrsignal som baseras på ansträngt kapacitetsbehov som
hjälper elnätet. En styrsignal som baseras på spotpris på el kan i värsta fall ge rakt
motsatt effekt.

26

https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/statistik/varmepumpsforsaljning
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4.2. Metodik
Ett exempel på lyckad styrning av värmepumpar är det Energimyndighetsfinansierade
projektet KlokEl i Uppland.

Figur 4-1: Resultat värmepumpsstyrning i Uppland energis nät. Källa: Sustainable innovation

Den gröna ytan redovisar den effekt som styrdes bort med hjälp av 250 st
värmepumpar. Styrningen är mycket enkel och kan eftermonteras på i princip vilken
värmekälla som helst som har en utomhusgivare. Förutom den lokala installationen så
behövs kommunikation, dvs Internet.
Inom ramen för denna rapport har det undersökts hur mycket flexibilitet som
värmepumparna i Stockholmsregionen teoretiskt kan bidra med utifrån att ett av målet
med projektet är att påbörja åtgärder för att undanröja effektbrist. Något som
exempelvis energirådgivare skulle kunna bidra med genom att informera om
möjligheterna att styra energianvändningen i värmepumpar och att värmepumpar
adderar effekt om de ersätter fjärrvärme. Dessutom kan kommunerna bidra mer direkt
genom att, själva eller via en aggregator, styra värmepumpar i egna fastigheter.

4.2.1.

Data

19 av de 26 kommunerna inom region Stockholm bidrog med information om antal
värmepumpar i respektive kommun, se Fel! Hittar inte referenskälla..
Informationen skiljde sig åt mellan de olika kommunerna varpå det i tabellen redovisas
totalt antal, samt om det är en större eller mindre pump.
För de nätområden där andelen stora och små värmepumpar inte anges har det antagits
att 95% av värmepumparna är små och att resten är stora.
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Tabell 3: Antal värmepumpar per kommun.

Kommun

Totalt antal

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Solna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Täby
Tyresö
Upplandsbro
UpplandsVäsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Total

1 276
4 197
2 261
1 795

4.2.2.

1 588
132
4 808
2 509
406
815

varav
småhus
1 235

varav större
41

4 197
2 261
1 795
1 492

96
132
4 808
2 509

391

15
815

1 465
3 192
18 164
112
2 403

varav okänt

1 465

9 803

1605

1 516

3 192
6 756
112
2 403
1 516

1 418

1 410

8

811
1 827
48 868

1 790
14 331

37
1 765

811
32 772

Algoritm

En förenklad styr-algoritm har tagits fram i diskussion med deltagare i det
Energimyndighetsfinansierade projektet KlokEl 27 för att kunna utreda hur stor
sänkning av lasten som de nära 50 000 värmepumparna i region Stockholm kan bidra
med. I projektet antas att varje värmepump för småhus kan, under kalla vinterdagar,
styras ned med 5 kW, medan en stor värmepump antas kunna styras ned med 50 kW.
Det antas vidare att varje värmepump kan styras ned under två timmar. Eftersom det
finns ett stort antal värmepumpar i regionen kan dessa två timmar spridas ut, så att den
totala sänkningen sker under det antal timmar som elnätet har behov av. I
beräkningarna nedan har värmepumparna tagit hand om effekttoppar under fyra
timmar åt gången. Med denna typ av styrning kommer elanvändarna inte att känna av
en komfortsänkning, vilket är vidimerat i KlokEl/StyrEl28.
Under soliga dagar antas, utifrån erfarenhet ifrån KlokEl/StyrEl29, solinstrålningen mitt
på dagen bidra med så pass mycket värme att värmepumpen kan styras två gånger per
dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Som tidigare nämnts
(seavsnitt 3.2) så är riktigt kalla dagar ofta soliga, vilket gör att värmepumpar kan bidra
https://sustainableinnovation.se/projekt/nya-samverkansmodeller-paenergimarknaden-klok_el/
28 Muntlig uppgift
29 Muntlig uppgift
27
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till att plana ut kurvan både på för- och eftermiddagen under dessa dagar. Den
borttagna lasten tas sedan igen under låglasttid, vilken infaller under natten.

4.3. Resultat
Om alla värmepumpar inom region Stockholm skulle styras skulle det vara möjligt att få
en markant minskning av toppeffekt. Figur 4-2 visar lastkurvan för Stockholmsregionen
under en kall vintervecka. Effekttopparna har sedan styrts ned med hjälp av algoritmen
ovan. Figuren visar att topparna under dygnet har minskat och att det har blivit en
jämnare profil över dygnet.
I praktiken kanske det är svårt att nå ut till 100% av värmepumpsanvändarna. Men
även då 50% av pumparna styrs blir skillnaden påtaglig utifrån ett efterfrågeflexperspektiv. Figur 4-3. visar samma vecka sorterad från den timmen då förbrukningen i
nätet är som högst, till då den är som lägst, både i ursprungsläge samt vid styrning av
50% respektive 100% av värmepumparna. Figuren visar att redan vid styrning av 50%
av värmepumparna så är det möjligt att få en markant sänkning av elanvändningen.
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Figur 4-2. Elanvändningen under en kall vintervecka, med och utan laststyrning
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Figur 4-3. Varaktighetsdiagram under en kall vintervecka som visar effektbehovet med och
utan styrning av värmepumpar
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5. Diskussion och slutsatser
5.1. Kapacitetssituationen
Kapacitetsfrågan är en komplex fråga, där det är flertalet olika parametrar som behöver
tas hänsyn till för att få en heltäckande bild över problematiken. Bland annat bidrar
komplexiteten i elnäten med olika spänningsnivåer och möjligheter till rundmatning till
att det är det aktuella driftläget i näten som avgör när situationen är mest ansträngd.
Detta innebär att det inte enbart är det absoluta effektbehovets storlek som påverkar
kapacitetssituationen utan även om det är störningar i elnät eller produktion under det
aktuella tillfället. Denna komplexitet tillsammans med krav på leveranssäkerhet och
begränsningar i ellagen gör att det är svårt att kommunicera och förklara problematiken
och komma med tydliga riktlinjer för vad som gäller gällande kapacitet och anslutning
av nya kunder.
Kapacitetssituationen i Stockholmsregionen är som mest ansträngd under kalla
vinterdagar när effektbehovet är högt. Effektbehovet är som högst vid snabba
temperatursänkningar samt när det har varit kallt under en längre tid. De allra flesta
effekttoppar infaller på vardagar, men det finns även undantag när effekttopparna har
infallit under en helg. Det är under dessa situationer som elanvändare framförallt kan
bidra genom att vara flexibla med sin elanvändning och kanske flytta den till ett tillfälle
då det passar nätet bättre. Dock är det även viktigt att påpeka att utjämningar av
lastkurvan, det vill säga när last exempelvis flyttas från dag till natt, är ett
kostnadseffektivt sätt att öka kapaciteten i elnätet under alla tillfällen, eftersom det
bland annat kan leda till att fler kunder kan anslutas i nätet och att nätinvesteringar kan
skjutas på framtiden.
Även om energieffektiviseringar i mångt och mycket har vägt upp för de stora
befolkningsökningar som Stockholmsregionen har haft under den senaste tioårsperioden så kommer troligen andra faktorer, som exempelvis elfordonsladdning och
digitalisering, att leda till ett ökat effektuttag i framtiden. Dessutom har bristen på kalla
vintrar lett till att det är svårt att prognostisera hur behovet i Stockholm faktiskt ser ut
om det blir en riktigt kall vinter. Givet att det är brist på lokal produktion i
Stockholmsområdet och långa ledtider för ombyggnation på stam- och regionnätsnivå
så kommer nätkapacitet fortsatt att vara en viktig fråga en tid framöver.
Redan nu pågår dock arbetet med att förbättra situationen på flera nätnivåer. Utöver
ombyggnationer i stamnätet så pågår arbete på regionnätsnivå bland annat med att
skapa en lokal marknadsplats för flexibilitet, och genom avtal säkra lokal elproduktion.
Dessutom pågår även på regionnätsnivå arbete med att förstärka elnätet, dessutom
arbetar regionnäten med olika tekniska lösningar, bland annat så kallad Dynamic Line
Rating som bidrar till att frigöra effekt.

5.2. Hur kan kommuner bidra?
Vid en situation där det förkommer brist på elnätkapacitet kan kommuner bidra på
olika sätt. De fem mest framträdande är:
•
•
•
•
•

Inventera och handla upp styrtjänst på elvärme inom de egna organisationerna.
Informera om möjligheten att styra last, främst då elvärme, både till
näringsidkare och privatpersoner
Se över effektanvändningen i kommunens egna verksamheter och försök
effekteffektivisera där det är möjligt
Inte medverka till bortkoppling av fjärrvärme
Medverka till återanvändning av spillvärme
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Att inventera och handla upp styrtjänster för elvärme inom de egna organisationerna
hjälper på alla sätt till när det gäller utmaningen med elnätskapacitet i regionen. Genom
att möjliggöra styrning och erbjuda styrningen på de kapacitetsmarknader som
utvecklas (se vidare 0) bidrar en kommun aktivt. Troligtvis skulle även styrningen
genera energieffektivisering oavsett ev bidrag till kapacitetsmarknader och på så sätt
genera ekonomisk och energimässig nytta.
Genom att informera om möjligheten att styra last till näringsliv och privatpersoner
skulle en kommun bidra på samma sätt som i stycket ovan. Varje näringsidkare och
privatperson som skulle installera och köpa in en styrtjänst skulle bidra i
kapacitetsutmaningen och samtidigt troligtvis kunna tillgodo räkna sig
energieffektivisering och därmed även kostnadsminskningar för deras energiinköp.
Eftersom kommunen ofta har en del egna verksamheter och fastigheter kan det vara en
enkel väg att börja med att se över effektanvändningen i dessa. Exempelvis kan man
försöka effekteffektivisera laddning av kommunägda elfordon eller se över
uppvärmningssystem.
Fjärrvärme avlastar elnäten under kalla dagar utifrån perspektivet att det då inte
behövs någon elvärme. Om fjärrvärme produceras i s.k. kraftvärmeprocesser, dvs att
även el och inte bara värme produceras så bidrar den lokalproducerade elen positivt när
det gäller kapacitetsutmaningen på så sätt att el matas in i elnäten inom regionen.
Utifrån detta perspektiv bör kommuner inte medverka till minskad
fjärrvärmeanvändning genom att ge råd att koppla bort sig som användare från en
fjärrvärme-anslutning, givet dagens regelverk för energiprestanda i byggnader.
Genom att återanvända spillvärme med värmepumpar minskas dels den tillförda
energin (dvs energieffektivisering) dels, om värmepumparna är uppkopplade till
styrning och kapacitetsmarknader, bidrar de aktivt i kapacitetsutmaningen. Här kan
kommuner bidra genom att informera om möjligheten till värmeåtervinning samt tänka
värmeåtervinning vid stadsplanering och större rot-projekt. Det är dock viktigt, som
tidigare nämnts, att värmepumpar i regel inte ersätter icke-elberoende
uppvärmningsformer så som fjärrvärme eftersom då istället behovet av effekt under
kalla dagar ökar.
Styrtjänster ger ett positivt bidrag vid tillfällen med knapphet men skulle också ge, om
de används generellt (inte bara när det är kallt), över tid lägre investeringskostnader i
elnät. Att ha en så jämn lastprofil som möjligt (se Figur 3-1) ger möjlighet att utnyttja
investeringar i elnät bättre. Att ha möjlighet att styra ger möjlighet att använda energi
vid ”rätt” tillfälle. Vilket kan vara att inte använda elenergi när det är riktigt kallt men
också kan vara att ladda elfordon riktigt soliga dagar så solen lyser och de dagarna inte
ladda på natten.

5.3. Samverkan
En viktig komponent för att bidra till en stabil och säker elförsörjning är en ökad
samverkan mellan kommuner och elnätsföretag. Historiskt har kommuner framförallt
varit i kontakt med elnätsföretag i syfte att få nya anslutningar till nya områden
godkända, något som kan leda till att elnätsföretagen kommer in för sent i planeringen.
Nätföretagen både vill och behöver komma in i ett tidigare skede i stadsplaneringen för
att möjliggöra att stadsutvecklingen kan ske så som kommunerna planerar.
Utöver en gemensam planering är det även viktigt att kommuner och elnätsaktörer har
tillräcklig kunskap om varandras processer, något som exempelvis denna typ av
rapporter förväntas bidra till. När förståelsen mellan aktörerna ökar kommer det även
vara enklare att få till en effektiv samverkansprocess.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Nicola Björk
Miljöstrateg
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-09-09

KS 21/0323

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun
för 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Johan Björklind Möllegård tilldelas kommunens
interna miljöstipendium för 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett
miljöstipendium för Upplands-Bros interna miljöarbete. Stipendiet är i första
hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka
medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön.
Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade
klimatväxlingen, och förslag på stipendiat lämnas in av kommunens egna
verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till
vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom
kommunens verksamheter.
Tre personer har blivit nominerade till miljöstipendiet 2020; Lina Bergkvist,
Afsaneh Kasiri och Johan Björklind Möllegård. Kommunens
miljöombudsgrupp har utvärderat samtliga nomineringar utifrån parametrarna
långsiktighet, spridning av miljömedvetenhet samt hållbarhet.
Miljöombudsgruppens utvärdering visar att samtliga nomineringar får höga
poäng men att en person får högre poäng; Johan Björklind Möllegård.
Miljöombudsgruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Johan
Björklind Möllegård tilldelas miljöstipendiet för 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021



Bilaga – sammanställning miljöstipendiater 2020

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

2021-07-05

KS 21/0323

Kommunledningskontoret

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 § 10 att inrätta ett
miljöstipendium för Upplands-Bro interna miljöarbete. Stipendiet är i första
hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö och syftar till att öka
medvetenheten om vikten av att skydda och bevara miljön.
Finansiering av miljöstipendiet sker via den av Kommunstyrelsen beslutade
klimatväxlingen, och förslag på stipendiat lämnas in av kommunens egna
verksamheter. Enligt stadgarna ska miljöstipendiet användas till
vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande åtgärder inom
kommunens verksamheter.
2019 tilldelades det interna miljöstipendiet två avdelningar inom Kultur och
Fritidskontoret; Förening och anläggning samt Kulturscen som båda delade på
stipendiet. Stipendiet ska gå till vidareutbildning inom miljöområdet eller
övriga miljöfrämjande åtgärder. Bland annat har Kulturscen med sina medel
arrangerat en workshop för personalen med fokus på agenda 2030 och hållbart
skapande.

Nomineringarna till 2020 års interna miljöstipendium
Tre personer har blivit nominerade till miljöstipendiet 2020; Lina Bergkvist,
Afsaneh Kasiri och Johan Björklind Möllegård. Nedan följer en kortare
beskrivning av de nominerades arbete. Se bilaga ’Sammanställning
miljöstipendiater 2020’ för utförlig beskrivning av samtliga nomineringar.
Lina Bergkvist
För sitt gedigna arbete med att bevara, utveckla och berika den biologiska
mångfalden inom kommunens park- och grönområden.
Afsaneh Kasiri
För framtagandet av cykelstrategin och projektledningen av densamma.
Genom cykelstrategin ska cykeltrafiken öka med 2% från år 2020 till 2025.
Johan Björklind Möllegård
För sitt arbete med att öka värdet inom kommunens naturområden såsom
restaurering av våtmarker, bygge av dammar, höghöjdsbana, ridstigar och
frisbeegolfbana.

Utvärdering av nomineringarna
Kommunens interna miljöombudsgrupp, som består av miljöstrateg från
kommunledningskontoret samt en representant från respektive kontor, har
utvärderat de tre nominerades miljöarbete utifrån fastställd rutin för UpplandsBro kommuns interna miljöstipendium.
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Datum

Vår beteckning

2021-07-05

KS 21/0323

Kommunledningskontoret
Utvärderingen genomfördes utifrån parametrarna långsiktighet, spridning av
miljömedvetenhet samt hållbarhet. Miljöombudsgruppen anser att samtliga
nominerade gjort utmärkta insatser under 2020 och vi tackar ödmjukast för alla
bidrag. En kandidat får något högre poäng, och motiveras som vinnare med
följande:
Johan Björklind Möllegård har tålmodigt och frekvent åstadkommit
förbättringar inom kommunen som inte bara gynnar miljön i stort utan även
många invånare. Johans engagemang och kunskap i frågorna ger dessutom
ringar på vattnet och därmed ökar kunskapen i miljöfrågan som del av
kommunens hållbara utveckling även hos andra verksamheter i kommunen.

Barnperspektiv
Ett fungerande miljöarbete innebär bland annat bevarande av naturens resurser,
minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären, medveten kemikalieanvändning
och en förståelse för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Dessa aspekter
påverkar vår framtida utveckling och barnens välfärd. Det interna
miljöstipendiet kan stimulera fler att ta beslut som har en positiv inverkan på
barnens framtid.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Sammanställning miljöstipendiater 2020
Beslut sänds till
 Nominerade miljöstipendiater
 Kommunikationsavdelningen
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Internt miljöstipendium
Sammanställning miljöstipendiater 2020
KS 21/0323-1
Föreslagen person: Johan Björklind Möllegård
Enhet: Gata/Park/Trafik
Av: Lena Aldenhed och Jan Hellström

Beskrivning:
Johan är väldigt drivande och aktiv i kommunen. Han har bland annat tagit fram en ridstig,
höghöjdbana och en frisbeegolfbana, därutöver har han arbetat med att på många sätt höja
naturvärden genom att bland annat bygga fladdermusholkar, plantera blommande buskar som
stimulerar olika insekter bl.a. humlor. Större projekt som Johan har drivit är att ha restaurerat
våtmarker och byggt dammar i anslutning till naturreservaten. Han har gjort många fler projekt som
alla har blivit stora tillgångar i kommunen.

Motivering:
Johan är engagerad och brinner för miljöfrågor, han tvekar aldrig att ge sina kollegor en hjälpande
hand och goda råd med sitt stora kunnande när vi ska genomföra projekt. Johan är en stor tillgång för
kommunens tjänstemän och invånare som vill nyttja kommunens naturområden. Johan bor i
kommunen och självklart cyklar han till sina projekt och till kommunhuset.

KS 21/0323-2
Föreslagen person: Afsaneh Kasiri
Enhet: Gata/Park/Trafik
Av: Afsaneh Kasiri, 08-581 696 23

Beskrivning:
Cykelstrategi 2020-2025 Cykelstrategin 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.

Motivering:
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. Målet är att cykeltrafiken per invånare ska
öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020). Mer information och verktyg finns på kommunens
hemsida.
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KS 21/0323-3
Föreslagen person: Lina Bergkvist
Enhet: Gata/Park/Trafik
Av: Afsaneh Kasiri, 08-581 696 23

Beskrivning:
Lina Bergkvist jobbar som parkförvaltare och har varit med flera unika projekt inletts med att öka den
biologiska mångfalden.

Motivering:
Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av all a ursprung, inklusive från
bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och ekosystem.

KS 21/0323-4
Föreslagen person: Lina Bergkvist
Enhet: Gata/Park/Trafik
Av: Sara Bergkvist, 072-178 83 99

Beskrivning:
- Lina har arbetat väldigt hårt med att berika den biologiska mångfalden i kommunen under det
senast Året.
- Hon har inventerat, identifierat och omvandlat stora mängder av de kommunala gräsytorna från
Bruksgräsmattor som klipps 12 ggr/säsong till ängsytor som klipps 1 ggr.
- Hon har även arbetat med att stödså ängsväxter i dessa ytor för att berika den biologiska
mångfalden. - Lina har även identifierat kommunala skyddsvärda träd och sett till att detta kartläggs i
kommunkartor. - Hon håller nu på att skapa insektshotell, fågelholkar och hummelholkar som skall
tillföras i naturen på ett flertalställen för att berika djur- och insektslivet.
- Hon arbetar ständigt med att utveckla de redan kommunala busk- och planteringsytorna genom
reinvestering och har ett arbetssätt som gör att rätt buske/planta i rätt miljö skall planteras.
- Hon arbetar mycket med att återinföra ved i områden som nertagning och beskärning skett i. Efter
nertagning/Beskärning av träd/vegetation så återinförs denna ved på ytan i form av insekthotell,
bord, bänkar, skulpturer, mindre lek/Inlärningshus mm vilket medför att ingen onödig
körning/deponi behövs samt att detta skapar ett mer berikat insektsliv.
Detta var några av de sakerna som Lina har utfört under det senaste året för miljön och djurlivet i
kommunen.

Motivering:
Lina har ett stort engagemang och en vilja att berika, skydda och utveckla naturen och vår
kommunala utemiljö. Med sina insatser så skapar hon en hållbarhet samtidigt som hon utvecklar
vackra platser för våra medborgare att vistas på.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Sara Wiesner
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0674
Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm – firmatecknare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen och dess utskotts utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande
handlingar ska undertecknas av:
 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
 Kommundirektör Ida Texell
 Ekonomichef Anders Nilfjord
 Personalchef AnnCatrin Brattström
 Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind
 Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell
 Kanslichef Sara Lauri
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
 Ekonomichef Anders Nilfjord eller
 Kommundirektör Ida Texell

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att tidigare tf
Samhällsbyggnadschef Linda Edgren har avslutat sin anställning behöver gällande
beslut ändras.

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



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2021.

Barnperspektiv
En fungerande ekonomihantering är en förutsättning för att den kommunala
verksamheten ska fungera, vilket i sin tur påverkar barn i deras dagliga liv.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0674
Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till
 Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2021-08-30

KS 21/0051

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn
och säte i Käppalaförbundets förbundsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets
förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan
Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till
hemställan
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande
Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan

Sammanfattning
Käppalaförbundet har inkommit med en hemställan om att ändra §1
Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning. Bakgrunden
till förändringen är att Knivsta kommun anmält intresse av ett medlemskap i
Käppalaförbundet. Knivsta kommun kommer enligt det föreslagna avtalet stå
för samtliga kostnader förknippade med anslutningen samt även betala en
anslutningsavgift.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förbundets fullmäktige anser att anslutning kan motiveras av följande faktorer


Förbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga
investeringar belastar förbundet. Projekt for anslutning sker utanför
förbundets förvaltning.



Ett beräknat täckningsbidrag som minskar avgifterna med 6,6 - 7,6 Mkr
per år för de nuvarande kommunerna plus anslutningsavgiften på 40-90
Mkr.



Mälaren som dricksvattentäkt avlastas framförallt organiska miljögifter
och läkemedelsrester vilket i förlängningen kan motverka
investeringsbehov i dricksvattenverk i medlemskommunerna.



Ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige godkänna
hemställan.
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Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-08-30

KS 21/0051

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30

Barnperspektiv
Ärendet har liten påverkan på Upplands-Bro kommun. Säkerställandet av en
god hantering av avloppsvatten i regionen har en positiv inverkan på samhället
i stort.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Hemställan från Käppalaförbundet med bilagor
Beslut sänds till
 Käppalaförbundet
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

den 27 augusti 2021 12:54
kommunstyrelsen
Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i
Käppalaförbundets förbundsordning
Hemställan knivsta_Upplands-Bro.pdf; Bilaga 1 Anslutningsavtal KnivstaKF.pdf; Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning.pdf; Bilaga 3
Överlåtelseavtal Sigtunatunnel.pdf; Bilaga 4 Utredning anslutning KnivstaKF.pdf

Hej,
Översänder hemställan till kommunfullmäktige.
VD Andreas Thunberg står gärna till förfogande ifall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
önskar en föredragning av ärendet.
Med vänlig hälsning
e.u./
Förbundssekreterare/Huvudregistrator
Käppalaförbundet

Webbplats: www.kappala.se
Facebook: www.facebook.com/kappalaforbundet
Instagram: www.instagram.com/kappalaförbundet
LinkedIn: www.linkedin.com/company/kappalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Vi tar
också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till
samhällets kretslopp.

Information om personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på Käppalaförbundets webbplats
om vår behandling av personuppgifter: http://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/behandling-av-personuppgifter/
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KÅ P P A LA

Kommunfullm aktige i Upplands-Bro

Datum

Handlaggare

2021-08-26
Diarienummer

Projektnummer

KF2017-150

Hemstallan om att andra $ 1 Medlemmar, namn och sate i Kappalaforbundets
forbundsordning
Skal till hemstallan
I Kappalaforb undets Forbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkannande for att andra Forbundsordningens paragraf 1 Medlemmar,namnoch sate.
Knivsta kommun har 2017-05-29 i en skrivelse anmalt intresse av ett medlemskap i
Kappalaforbundet.
Ansokan har i samråd med Kappalaforbundets nuvarande medlemskommuner utretts
avseende tekniska, miljomassiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter.
Utredningen (Bilaga 4) visar att en anslutning av Knivsta till Kappalaforb undet medfor att
forbundet tillf5rs fler medlemmar att dela på de i huvudsak fasta kostnader som
reningsatgarderna genererar. Nettokostnaden per ansluten abonnent minskar således ju fler
som delar på kostnaden så lange som kapaciteten i anlaggning arna kopplade till
verksamhetstillståndet så medger. Den tidigarelaggning av kapacitetshoj ande investeringar
och dårmed forenliga investeringsutgifter som erfordras genom tillskottet av abonnenter från
Knivsta kommun kompenseras av anslutningsavgiften som Knivsta kommun erlagger vid
anslutningen. Den beraknas som en andel av Kappalaforb undets bokford a varde av
anlaggningstillgangar vid anslutningstidpunkten.
Samtidigt som nuvarande medlemskommuner far lagre avgifter genom anslutningen kommer
dessutom vattenkvalit eten i Malaren, dar medlemskommunerna hamtar sitt dricksvatten, att
forbåttras då en potentiell fororeningskalla elimineras.
Anslutningen forutsatter att Knivsta kommun genomfor samtliga atgarder for anslutning till
Kappalaf rbundets tunne
lsystem med egna medel.

Kappalaforbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidinga Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besok Sodra Kungsvagen 315, Lidin
g o
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Knivsta kommun kommer att ansluta sin spillvattenledning till Sigtunatunneln i Marsta som
idag ags av Sigtunakommun via dotterbolaget SigtunaVatten
& Renhållning AB. Denna
tunnel foreslas overlatas till Kappalaforb undet for 1,00 SEK for att sakerstalla en effektiv
distribution av de bagge kommunemas spillvatten. 6 verlåtelsen samordnas med
anslutningen av Knivsta kommun efter att underhallsatgarder utfort s i tunneln av nuvarande
a.gare for att garantera att tunnelns skick och kapacitet motsvarar Kappalaforb undets ovriga
tunne
lsystem vid overlatelsetidpunkten.
Forbundets fullmåktige anser att anslutning kan motiveras av folj ande faktorer
Forbundets medlemmartar inga ekonomiska risker då inga investeringar belastar
forbundet. Proj ekt for anslutning sker utanfor forb undets forvaltning.
Ett beråknat tåckningsbidrag som minskar avgiftem a med 6,6 - 7,6 Mkr per år for de
nuvarande kommunem a plus anslutningsavgiften på 40-90 Mkr.
Malaren som dricksvattentåkt avlastas framforallt organiska milj ogifter och
låkemedelsrester vilket i forlangningen kan motverka investeringsbehov i
dricksvattenverk i medlemskommunema.
Ingen betydande inverkan pa Kappalafr b undets framtid a kapacitet.
Forslag till heslut
Kappalaforbundets forbundsfullm aktige hemstaller
att

Upplands-Bro som medlemskommun i Kappalaforbundet godkannerde forandringar i
Kappalaforb undets forbundsordning som ovanstående beslut medfor (bilaga 2)

att

godkanna bilagt forslag till anslutningsavtal mellan Kappalaforb undet och Knivsta
kommun (bilaga 1)

att

godkannabilagt forslag till overlatelseavtal Sigtunatunneln (bilaga 3)

Lidinga 202 1-08-26

Forbundsstyrelseordf rande, Kappalaf rbundet

Kappalaforb undet
Post Box 3095, 181 03 Lidingo Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@k appal a.se Webbplats www.kappala.se
Besok Sodra Kungsvagen 315, Lidingo
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Anslutningsavtal Knivsta-Kappalaforb undet
Forandring av forbundsordning
Overlåtelseavtal Sigtunatunneln
Utredning anslutning Knivsta - Kappalaforbundet

Kappalaforb undet
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Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet

Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar,
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga
anläggningar som ägs och drivs av förbundet.
Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy
för anslutningar”.
Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när
anslutningstidpunkten infallit.

§1
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata
anslutningsavtal vid senare tillfällen.
Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl.
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.
Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.

§2
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte
ägas av förbundet.
Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla
avseende mätutrustningen.
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§3
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.

§4
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande
anslutningspolicy anger annat.
För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande
anslutningspolicy anger annat.

§5
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet.

§6
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning.

§7
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt
gällande förbundsordning.

§8
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.
En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare
erlagts.
Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande förbundsordning.
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§9
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda.
-

Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.

§ 10
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista
hand av svensk domstol.

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun

Lidingö 2021-xx-xx

Knivsta 2021-xx-xx

Käppalaförbundet

Knivsta Kommun

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………
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Bilaga 1
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Bilaga 2 Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna
ändringar är gulmarkerade):
Nu gällande Förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019
och har därefter antagits av medlemskommunernas
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april
2020.
§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna
i kommunallagen.

Förslag på ny Förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige.
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i
Lidingö stad.
Med ”medlemskommun” avses medlem i
kommunalförbundet Käppalaförbundet.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i
Lidingö stad.
Med ”medlemskommun” avses medlem i
kommunalförbundet Käppalaförbundet

§ 11 Styrelse
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje
medlemskommun ska vara representerad i förbundets
styrelse med en ledamot och en ersättare.

§ 11 Styrelse
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje
medlemskommun ska vara representerad i förbundets
styrelse med en ledamot och en ersättare.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och
räknas från den 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och
räknas från den 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera
till arbetsutskottet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera
till arbetsutskottet.

§ 23 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01.
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01
upphör samtidigt att gälla.
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet

§ 23 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör
samtidigt att gälla.
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet

§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna
i kommunallagen.
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Bilaga 3 Överlåtelseavtal Sigtunatunnel

Överlåtelseavtal Sigtunatunneln
Angående överlåtelse av Sigtuna kommuns avloppstunnel (Sigtunatunneln) mellan Moralund och
Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsbys kommun till Käppalaförbundet.

1 Parter
Säljare:

Sigtuna Kommun med organisationsnummer 212000-0225 via det helägda bolaget
Sigtuna Vatten och Renhållning AB med organisationsnummer 556959-9516

Köpare:

Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117

Nyttjare:

Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Knivsta kommun

2. Bakgrund
Knivsta kommun avser att avleda sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets anläggning via förbundets
tunnelsystem. För att nå tunnelsystemet ansluts Knivsta kommuns avloppsvatten genom
överföringsledningar till Sigtunatunneln i Sigtuna kommun. Därefter transporteras avloppsvattnet
från både Sigtuna kommun och Knivsta kommun via tunneln till Käppalaförbundets huvudtunnel via
en anslutning vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Eftersom Sigtuna kommun är medlem och Knivsta kommun avser att bli medlem i Käppalaförbundet
och Sigtunatunnelns anläggning i huvudsak motsvarar Käppalaförbundets huvudtunnelsystem i
konstruktion har parterna enats om att Käppalaförbundet bör överta Sigtunatunneln för framtida
bruk.
För att säkerställa att övertagandet inte innebär några negativa konsekvenser för övriga medlemmar
i Käppalaförbundet har följande förbehåll för övertagandet i och med detta avtals tecknande
överenskommits.

3. Tunnelsträckning och mätning av flöden
Den övertagna tunneldelen sträcker sig från Moralund till Löwenströmska sjukhuset och är
sammanlagt ca 13.000 meter lång. Det finns idag ca 18 olika påslag på huvudtunneln direkt eller
indirekt via anslutna sidotunnlar. I bilaga 1 anges den övertagna tunnelanläggningen som utgör
Sigtunatunnelns huvudsträckning (benämnd som Sigtunatunneln i detta avtal). Inga påslag eller
bitunnlar ingår i överlåtelsen som endast avser de tunneldelar där spillvatten från Sigtuna kommun
och Knivsta kommun leds gemensamt.
Med överlåtelsen av Sigtunatunneln följer även de vattendomar och servitut avseende rätten att
ianspråkta mark för Sigtunatunneln och dess tillgänglighet. Sigtuna kommun ska tillse att dessa
rättigheter formellt överförs till Käppalaförbundet eller Käppalaförbundets fastighet. Sigtuna
kommun står för de eventuella kostnader som detta medför.
Kvista kommun förbinder sig att innan anslutning till Sigtunatunneln på egen bekostnad anordna en
mätning av sina flöden som ansluts till Sigtunatunneln enligt anvisningar och godkännande från
Käppalaförbundet.

4. Tunnelns skick
Tunneldelarna enligt bilaga 1 som överlåts ska vara i gott skick och i vart fall motsvara det skick och
kvalitet som Käppalaförbundets övriga tunnelanläggningar, vilket säkerställer låga framtida
underhållskostnader för förbundet. Käppalaförbundet genomför därför innan övertagandet en
besiktning av tunnelsystemet. Skulle brister eller avvikelser från förbundets tekniska standard
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uppmärksammas vid denna besiktning ska Sigtuna kommun på egen bekostnad omedelbart åtgärda
dessa brister senast i samband med överlåtelsen enligt punkt 9 nedan.
I bilaga 2 till detta avtal finns en sammanställning över åtgärder som Sigtuna kommun ska genomföra
för att säkerställa tunnelns skick vid övertagandet. Skulle brister ändå kvarstå äger Käppalaförbundet
rätt att fakturera Sigtuna kommun faktiska kostnader för åtgärdande av kvarstående brister.

5. Anslutningar längs tunneln
Samtliga anslutningar på den övertagna tunneln ska kartläggas och inspekteras. Käppalaförbundet
och Sigtuna kommun upprättar sedan vid behov avtal gällande påslagen i enlighet med den standard
som förbundet tagit fram för anslutningar, om inte vid var tid gällande förbundsordning anger annat.

6. Ventilation av tunneln och påslag
Sigtunatunnelns system för ventilation, med ett undertryck enligt den standard som
Käppalaförbundet tillämpar i sitt övriga tunnelsystem, ska överlåtas till Käppalaförbundet

7. Ekonomisk kompensation
Käppalaförbundet erlägger en krona (1 SEK) för övertagande av Sigtunatunneln med tillhörande
ventilationsutrustning i enlighet med detta avtal.

8. Avtalets giltighet
Avtalet är villkorat av att det godkänns av Käppalaförbundets förbundsfullmäktige samt dess
medlemskommuner, Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten och Renhållning AB samt Knivsta kommun
genom lagakraftvunna beslut, samt att giltighetsvillkoren i anslutningsavtal mellan Knivsta kommun
och Käppalaförbundet har blivit uppfyllda.

9. Tidpunkt för överlåtelsen
Överlåtelse av Sigtunatunneln fullbordas det datum då Knivsta kommun ansluter sitt avloppsvatten
till anslutningspunkten (på sätt som närmare anges och definieras i anslutningsavtalet mellan Knivsta
kommun och Käppalaförbundet) och börjar leverera avloppsvatten till Käppalaförbundets
anläggning. På den nämnda dagen övergår äganderätten och ansvaret för tunnelanläggningen till
Käppalaförbundet.

10. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista
hand av svensk domstol.
Bilagor till detta avtal:
Bilaga 1

Ritningar, kartor och beskrivningar över övertagen egendom

Bilaga 2

Brister i egendomen att åtgärda innan övertagande

Lidingö xxxx-xx-xx

Käppalaförbundet

Knivsta kommun

Sigtuna kommun

Sigtuna Vatten och Renhållning AB
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1. Sammanfattning
Den föreslagna lösningen för anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet visar på
en tydlig ekonomisk nytta för befintliga medlemskommuner. Förslaget bygger på att Knivsta
kommun ansluts till Käppalaförbundet utan att belasta förbundet med några
investeringsutgifter. Knivsta kommer i stället att genom sin medlemsavgift att dela på
Käppalaförbundets fasta kostnader för anläggningarna och dess drift. Avgifterna beräknas
minska med 6,6 – 7,6 MSEK per år för förbundets nuvarande medlemmar i och med att
Knivsta ansluts till förbundet. Detta utgör täckningsbidraget per år för deras medlemskap
exklusive anslutningsavgiften på ca 40-90 MSEK som påverkar den årliga särintäkten med
ytterligare + 2 - 4,5 Mkr i 20 år.
Den anslutningsavgift som föreslås motiveras med att Knivsta kommun köper in sig i de
anläggningar som redan finns och som bekostats av de tidigare medlemmarna genom
avgifter. De är sedan med och betalar sin andel av de kapacitetshöjande investeringar som
behövs i framtiden precis som övriga medlemmar gör.
Den totala investeringsutgiften för Knivsta blir ungefär lika stor som om man väljer att
bygga ett nytt verk i egen regi för motsvarande kapacitet.
Utöver den ekonomiska nyttan så framgår också en positiv hälso- och miljöeffekt av en
anslutning. Genom att renat avloppsvatten skulle avlastas Mälaren så minskar förekomsten
av organiska miljögifter och läkemedelsrester i det råvatten som används för
dricksvattenproduktionen hos medlemskommunerna. Åtgärden kan därmed också potentiellt
minska behovet av ytterligare reningssteg i de dricksvattenverk som förser
medlemskommunerna med dricksvatten och följaktligen vara kostnadsbesparande.
Riskerna som identifierats avseende ett utnyttjande av Käppalaförbundets befintliga
reningskapacitet bedöms vara lägre än de förväntade positiva effekterna av anslutningen.

2. Bakgrund
2.1. Knivsta kommuns nuvarande situation
Knivsta är Sveriges snabbast växande kommun procentuellt sett. Kommunens läge mellan
Stockholm och Uppsala samt närheten till storflygplatsen Arlanda gör det attraktivt att bo
samt att etablera verksamheter i kommunen. Idag uppgår antalet invånare till ca 18 000
personer varav ca 12.000 idag är anslutna till Knivsta reningsverk.
Kommunen ser positivt på tillväxten och i Sverigeförhandlingen framkom en vision om en
fyrspårsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala och en befolkningsökning till 25 000
invånare år 2025, varav ca 90 % är anslutna till allmänt VA som ett rimligt antagande.
En flaskhals i samhällsutvecklingsarbetet är det befintliga reningsverkets bristande kapacitet
och lokalisering på ett attraktivt framtida exploateringsområde.
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Reningsverket måste dels byggas ut för att klara befolkningsökningen men då också
anpassas till högre miljökrav i ett framtida verksamhetstillstånd. För en mindre kommun är
den nya miljölagstiftningen som börjat tillämpas mycket kostsam. Avloppsreningsverket
mynnar ut i en viktig dricksvattentäkt för regionen, Mälaren. Det innebär att det
verksamhetstillstånd som kommer att beslutas med hög sannolikhet skulle innehålla skarpa
reningskrav. Det gäller inte bara avskiljningsgrader av kväve och fosfor utan kan också
innebära krav på läkemedelsrening. Att investera i teknik för detta är kostsamt och det
innebär också att den framtida driften kräver omfattande insatser.
Knivsta kommun förvaltar sina VA-frågor genom Knivstavatten AB som är ett dotterbolag
inom koncernen Roslagsvatten AB.
Knivstavatten har genomfört ett antal olika utredningar i frågan och bland annat utrett
möjligheten att bygga ut det befintliga reningsverket till en kapacitet motsvarande 25 000 pe.
En sådan utbyggnad skulle dock bara räcka i maximalt 10 år med nuvarande
utvecklingsplaner i kommunen. Idag är ett riktvärde att ett ombyggt eller nytt reningsverk
borde planeras för upp till 45.000 invånare år 2050.
Eftersom Knivsta dessutom vill utveckla området kring reningsverket i Nydal genom att
lägga ner avloppsreningsverket och regeringen samtidigt har pekat ut området som
modellområde så är en utbyggnad på befintlig plats sannolikt inte att föredra jämfört med en
regional lösning med överföringsledningar till Käppalaverket eller ett nytt reningsverk på en
alternativ plats.
Knivsta kommun har genom Roslagsvatten AB därför gett konsultfirman WSP i uppdrag att
genomföra en förstudie i samverkan med Sigtuna kommun och Käppalaförbundet för att
kunna jämföra olika anslutningsmöjligheter till Käppalaförbundet med att bygga ett eget
avloppsreningsverk.

2.2. Käppalaförbundets nuvarande situation
Vid Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö renas avloppsvatten idag från 11
medlemskommuner motsvarande ca 580 000 invånare och verksamheter. Restprodukterna
avloppsslam och biogas förädlas och används som näring och mull i lantbruket respektive
som fordonsbränsle. Käppalaverket är ett reningsverk med s k nolluttag av energi, dvs det
produceras mer energi som gas och fjärrvärme än konsumtionen av el.
Vid jämförelser med andra reningsverk är Käppalaförbundets rening mycket effektiv både
avseende avskiljningsgrader och kostnader. Det beror i huvudsak på att det finns ett tydligt
samband mellan kvalitet och kvantitet – stordriftsfördelar – inom denna verksamhet.
Käppalaförbundet har fått ett nytt verksamhetstillstånd i juni 2019. Det innebär i korthet att
utsläppsvillkoren skärps dels för halterna av näringsämnen i det renade vattnet men även
maximala utsläppsmängder (ton/år). I förlängningen innebär införandet av maximala
utsläppsmängder att avskiljningskraven kommer att öka med en växande befolkning. Den
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anpassning av processerna som införs i Käppalaverket inom den kommande sju-årsperioden
kommer därför att få en begränsad livslängd i takt med befolkningsutvecklingen.
Att ta in nya kommuner med en ökad belastning, utöver den naturliga expansionen i
nuvarande medlemskommuner, till förbundet kräver därför en noggrann prövning och
konsekvensanalys.

2.3. Övergripande förslag på lösning
Den föreslagna lösningen innebär att det befintliga reningsverket i Knivsta ersätts med en
pumpstation som pumpar spillvattnet till Moralund i Sigtuna och vidare till
Käppalaförbundets tunnelsystem. En överföringsledning måste anläggas med en längd av ca
5 km i Knivsta kommun och ca 7,1 km i Sigtuna kommun. Därefter ansluts Knivstas
spillvatten till den idag av Sigtuna kommun ägda s k Sigtunatunneln som i sin tur ansluter
till Käppalaförbundets tunnelsystem vid Löwenströmska sjukhuset. En mätkammare anläggs
vid anslutningspunkten så att allt spillvatten som skickas från Knivsta mäts.
För att förenkla den framtida hanteringen föreslås att Sigtunatunneln övertas av
Käppalaförbundet från Knivstas anslutningspunkt eftersom den då betjänar två
medlemskommuner och i stort sett har samma dimensionering och egenskaper som
Käppalaförbundets övriga tunnelsystem och redan idag i viss utsträckning underhålls från
förbundets sida.
Knivsta kommun ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet och betalar en
anslutningsavgift motsvarande den andel av tillgångarna i förbundet som de anslutna
områdena i kommunen kommer att belasta fem år efter anslutningen. Hela
investeringsutgiften för anslutning och renovering av Sigtunatunneln belastar Knivsta
respektive Sigtuna kommun.
Knivsta kommun undantar vissa delar av kommunen från anslutning i enlighet med
förbundsordningens § 17 a. Dessa delar kan i ett senare skede eventuellt medges anslutning
till de villkor som då tillämpas i förbundsordning eller genom avtal. De uteslutna områdena
är glest befolkade och förväntas inte exploateras för anslutning inom överskådlig tid.

3. Förslag på anslutningsmodell
3.1. Juridiska förutsättningar
3.1.1. Medlemskap i förbundet
Käppalaförbundets förbundsordning medger anslutning av nya medlemmar under
förutsättning att samtliga nuvarande medlemmar godkänner anslutningen. I princip behövs
inga större förändringar i förbundsordningen mer än att skriva in den nya
medlemskommunen samt att ändra antalet styrelseledamöter med ytterligare en plats och en
ersättare för att följa principen med styrelserepresentation från varje medlemskommun.
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Den politiska representationen i förbundets fullmäktige följer de regler som redan finns
utifrån invånarantal i det anslutna verksamhetsområdet.
Avgifterna till förbundet finns också reglerade i förbundsordningen och behöver inte ändras.
De utgår från antalet anslutna personekvivalenter, dricksvattenvolym, avloppsvattenvolym,
tillskottsvattenvolym och eventuella särskilda avgifter för speciellt belastande verksamheter.
Andelar i förbundets tillgångar och skulder räknas ut utifrån inbetalda avgifter till förbundet
och behöver därför inte heller ändras i förbundsordningen.
För att underlätta besluten vid medlemskap är det lämpligt att upprätta ett anslutningsavtal
mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet där frågor som undantagna områden från
anslutningen, anslutningsavgift, tidpunkt för inträde som medlem i förbundet och eventuella
andra frågor regleras. Medlemskommunerna i förbundet och Knivsta kommun kan fatta
beslut om detta anslutningsavtal och därmed också godkänna det framtida medlemskapet när
anslutning har skett.
Ett osäkerhetsmoment utgörs av när den fysiska anslutningen faktiskt kommer att ske
eftersom de investeringsprojekt som först måste avslutas kan försenas. Samtidigt är det
viktigt för Knivsta kommun att innan investeringarna påbörjas vara säkra på att de medges
medlemskap i Käppalaförbundet. Frågan är då från vilket datum som medlemskapet ska
börja gälla och från vilken tidpunkt den nya förbundsordningen med Knivsta som
medlemmar och med politisk representation ska börja gälla.
Förslaget är att Knivsta blir medlem från den tidpunkt då den fysiska anslutningen
färdigställts (då avloppsvatten börjar mätas vid anslutningspunkten) och att den politiska
representationen börjar gälla från första fullmäktigesammanträdet efter anslutningen. Vid det
sammanträdet kan också styrelsen kompletteras med en ledamot och en ersättare från
Knivsta kommun samtidigt som den nya Förbundsordningen träder i kraft – allt i enlighet
med anslutningsavtalet.
3.1.2. Tillståndsfrågor och juridik
Avloppsrening är en tillståndspliktig verksamhet med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
Vid ett eventuellt medlemskap måste dessa frågor beaktas. I detta fall innebär en anslutning
av Knivstas avlopp till Käppalaförbundet att två länsstyrelser berörs, dels Länsstyrelsen i
Uppsala län som utövar tillsyn över Knivsta kommuns anläggningar och dels Länsstyrelsen i
Stockholms län som utövar tillsyn över förbundets anläggningar. Anslutningen betyder även
att Knivsta kommuns renade avloppsvatten kommer att ledas till Östersjön istället för
nuvarande recipient i Mälaren.
En advokatbyrå har sett över dagens verksamhetstillstånd och ser inga oklarheter eller
försvårande omständigheter att ansluta en kommun från annat län. Enligt dagens
verksamhetstillstånd krävs godkännande från Länsstyrelsen i Stockholms län innan en ny
kommun ansluts.
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Förbundets nya tillstånd, som vann laga kraft i juni 2019 avser tillstånd enligt miljöbalken
till avloppsanläggning med tillhörande tunnel- och ledningssystem. Enligt det nya tillståndet,
som avser reningsverket, finns inte något hinder mot att ta emot och rena avloppsvatten från
nya kommuner. Nya kommuner kan därför anslutas till reningsverket så länge
Käppalaförbundet kan innehålla de villkor som gäller enligt tillståndet, t.ex. maximalt
årsmedelvärde avseende personekvivalenter och de villkor som gäller för utsläpp till
recipient.
Vid kontakter med Länsstyrelsen i Uppsala har framkommit att man gärna ser en anslutning
av Knivsta kommun till Käppalaförbundet utifrån miljöaspekten och prioriteringen av
skyddet för Mälaren som vattentäkt.
En mer omfattande juridisk genomlysning har genomförts av Mannheimer Swartling
Advokatbyrå för att säkerställa att anslutningen är möjlig att genomföra utan problem med
miljölagstiftning eller andra relevanta regelverk.

3.2. Tekniska förutsättningar
I den förstudie som WSP upprättat på uppdrag av Roslagsvatten AB beskrivs de tekniska
alternativ som finns för anslutningen. För Käppalaförbundets del är det mest en fråga om
verkställighet när avloppsvattnet börjar levereras till anslutningspunkten och den
mätutrustning som då överlåts till förbundet.
Hur Knivsta kommun och Sigtuna kommun genomför själva anslutningen är av underordnat
intresse för Käppalaförbundets del vars ansvarsområde börjar först vid själva
anslutningspunkten.
Käppalaförbundet har dock ett intresse av att anslutningen genomförs enligt den tekniska
standard som finns framtagen för alla anslutningar och att mätutrustningen som övertas
uppfyller förbundets krav.
När det gäller övertagandet av Sigtunatunneln ska den uppfylla Käppalaförbundets tekniska
krav och vara i samma standard som övriga tunnelsystem förbundet innehar. Det innebär att
Sigtuna kommun tillsammans med Käppalaförbundet tar fram en åtgärdslista på
förbättringar som ska vara genomförda innan övertagandet. Detta regleras i ett särskilt
överlåtelseavtal mellan Käppalaförbundet och Sigtuna kommun samt Sigtuna Vatten och
Renhållning AB som idag äger tunneln.
Syftet med dessa åtgärder är att anslutningen av Knivsta kommun inte ska medföra några
merkostnader för nuvarande medlemskommuner i Käppalaförbundet.

3.3. Miljömässiga förutsättningar
Knivsta reningsverk har sin recipient i Knivstaån som mynnar ut i Lövstaån söder om sjön
Valloxen och vidare ner till Garnsviken och slutligen Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt
för hela Storstockholmsområdet.
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Roslagsvatten anger i sin rapport att Lövstaån belastas av övergödning, syrefattiga
förhållanden och miljögifter som en följd av utsläppen från reningsverket.
En anslutning till Käppalaverket skulle flytta ut utsläppspunkten från Knivsta till
Halvkakssundet i Saltsjön och vidare till Östersjön vilket innebär att belastningen av
föroreningar i Mälaren minskar väsentligt.
Detta är av intresse för nuvarande medlemskommuner i förbundet som tar sitt dricksvatten
från Mälaren via Kommunalförbundet Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall AB.
Den belastning som flyttar från Mälaren till Östersjön ingår då i Käppalaförbundets mycket
omfattande verksamhetstillstånd och garanteras en långtgående rening som är svår att uppnå
i ett mindre reningsverk. Miljönyttan är därför tydlig.

3.4. Ekonomiska förutsättningar
3.4.1. Knivsta kommun
I förslaget erbjuds Knivsta kommun en anslutningspunkt vid Moralundstunneln öster om
Märsta tätort. Detta skulle innebära att Knivstavatten AB bekostar, äger och ansvarar för
anslutningstunneln från Knivsta kommun fram till anslutningspunkten, en sträcka på ca 12
km.
Utöver detta ska Knivstavatten bygga en eller flera pumpstationer samt mätutrustning vid
kommungräns eller motsvarande för flödesmätning enligt den standard som
Käppalaförbundet föreskriver. Filteranläggning för rening av ventilationsluft ska också
anläggas på lämplig plats.
I WSP:s förstudie daterad 2020-02-20 så anger man att detta alternativ skulle innebära en
investeringsutgift på mellan 504 och 540 MSEK för Knivsta inklusive kalkylerade 50 Mkr i
anslutningsavgift.
Om Knivsta kommun i stället väljer att bygga ett nytt reningsverk i egen regi bedöms
investeringsutgiften motsvara ungefär samma summa utifrån de senaste indikatorerna från
pågående investeringar i reningsverk (10.000 - 15.000 SEK per personekvivalent).
3.4.2. Käppalaförbundet
Kapacitetsberäkningar
Den största frågan för Käppalaförbundet är hur en anslutning av Knivstas befolkning
påverkar den framtida kapaciteten och därmed hur mycket tidigare reningsverket måste
byggas om för att klara de krav som finns i det nya verksamhetstillståndet.
Med de nu planerade åtgärderna för nya reningskrav kan man då konstatera att denna
tidpunkt flyttas bakåt i tid mellan 1,5 – 3 år. Vid den tidpunkten uppgår Knivstas andel av
Käppalaförbundets totala pe-tal till ca 2-3 %. Ambitionen att bygga om verket idag med
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relativt små medel, jämfört med många andra verk, kan då komma att minska den
avskrivningsbara tiden för teknikskiftet under den tänkta nivån som kalkylerats till ungefär
en generation (20-25 år).
Merkostnaden för en tidigareläggning av nästa tekniksprång med därmed tillhörande
investeringsutgifter utgörs då av den tidigarelagda räntekostnaden för investeringsutgifterna.
Det är inte troligt att avskrivningstiderna, och därmed tillhörande avskrivningskostnader per
år, kommer att beröras eftersom de relativt långa tidsspannen mellan tekniksprången är
längre än ekonomisk/teknisk livslängd för anläggningarna som berörs.
Samtidigt bör beaktas att de tillkommande abonnenterna också betalar för sin andel av både
den nya investeringen och de som redan finns på plats. Ju fler som delar på fasta kostnader
gör det billigare per andel. Se stycke ”Principer för anslutningsavgift”.
Den framräknade tiden för hur länge nuvarande investering för det nya
verksamhetstillståndet kan bestå innan ett nytt tekniksprång krävs är i nuläget osäkert och
kan kullkastas av bland annat följande faktorer:
•

•

•

•

Befolkningsprognoserna bygger på kommunernas antaganden om expansion enligt
nu gällande RUFS-planer. Dessa har historiskt visat sig vara allt för optimistiska. Det
är mer sannolikt att befolkningsutvecklingen är lägre än beräknat i kalkylerna vilket
då också medför en lägre faktisk belastning.
Inkommande belastning och förändrad kvalitet på avloppsvattnet kan också ändras på
grund av förändrade konsumtionsvanor, lagstiftning och aktivt uppströmsarbete. De
senaste åren har t ex fosformängderna minskat avsevärt genom förändrad lagstiftning
för användning av ämnet i tvättmedel.
Tillskottsvattenmängd kan minskas genom ett aktivt uppströmsarbete och åtgärder
hos medlemskommunerna. Det kan t ex konstateras att den mottagna volymen vatten
har varit relativt konstant från det att verket startades till idag.
Hushållsvattenvolymerna har inte ökat trots en ökad befolkning. När minskningen av
vattenförbrukning per personekvivalent upphör att gälla är dock svårt att förutse.
Nya miljökrav kan medföra att tekniksprången måste göras oavsett belastning på
verket vilket har varit fallet både vid nyinvesteringarna på 1990-talet och de som
planeras idag.

Principer för anslutningsavgift
Förbundet har i nuläget inga givna regler för hur en anslutningsavgift ska beräknas vid
anslutning av en ny kommun. Man kan ändå utifrån VA-lagstiftningens utgångspunkter
fastställa följande grundläggande krav:
- Anslutningsavgiften ska minst täcka nuvarande medlemskommuners eventuella
merkostnader för en anslutning. Anslutningen får alltså inte innebära högre kostnader
för förbundets nuvarande medlemmar. Särintäkterna för en anslutning måste minst
vara lika stora som dess särkostnader.
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Anslutningsavgiften ska kunna fastställas med rimlig säkerhet innan anslutningen
genomförs för att den nya medlemmen ekonomiskt ska kunna jämföra alternativa
lösningar av avloppsfrågan.
Anslutningen ska inte grundas på godtycke eller subjektiva bedömningar utan kunna
räknas fram utifrån godtagna principer med parametrar som är stabila och avtalade.
Anslutningsavgiften utgör en rättighet utan tidsbegränsning kopplad till medlemskap
i förbundet och kan därför skrivas av på lång tid hos den anslutande kommunen.
Årskostnaden blir därmed relativt sett lägre än för de materiella investeringarna.

Ett tidigare föreslaget resonemang för att beräkna anslutningsavgiften för Knivsta har utgått
från att jämföra när i tid man når det teoretiska kapacitetstaket med, respektive utan, den nya
kommunens personekvivalenter. För Knivstas del innebär det ca 1,5 till 3 års
tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar lite beroende på hur antalet framtida
personekvivalenter utvecklas i anslutna kommuner.
Nästa steg är att översätta denna tid i pengar. Den faktor som medför ökade kostnader av en
tidigareläggning är att byggtiden flyttas med därmed tillhörande ränteutgifter för
anläggningen. Det utgör då förbundets särkostnad för anslutningen. För övrigt erhåller
förbundet full kostnadstäckning via avgiftssystemet från de nya medlemmarna.
Utgångspunkten för beräkningen blir då att fastställa total investeringsutgift för den
kapacitetshöjande investeringen, fastställa en räntesats vid tidpunkten för
investeringsutgiften för att få fram den finansiella kostnaden samt hur lång tid man ska
beräkna tidigareläggningen. Samtliga dessa parametrar är i princip okända då själva
anslutningen sker. Det innebär att det finns ett stort utrymme för diskussioner och godtycke
vid fastställandet av denna avgift som måste genomföras många år före den egentliga
särkostnaden eventuellt uppkommer.
Ett alternativ till att hitta en rimlig ekonomisk nivå för framtida investeringars nuvärde är att
istället utgå från de anläggningar som finns och som är under uppförande vid
anslutningstidpunkten och att låta den tillkommande kommunen ”köpa in sig” i dessa
anläggningar i proportion till framtida belastning. Det ger i princip samma ekonomiska
effekt för nuvarande kommuner som att försöka räkna fram en räntekostnad på en framtida
investering då både tidpunkt, belopp, avskrivningstider och räntesats är osäker. Det var
också så anslutningen med Nacka kommun räknades fram i slutet av 90-talet.
Simulerad kalkyl på anslutningsavgift för Knivsta
Efter att de kapacitetshöjande investeringar som planerats idag har genomförts beräknas
Käppalaförbundets samlade anläggningstillgångar uppgå till 2-3 miljarder kronor vid
anslutningstidpunkten. Knivstas andel av förbundets totala personekvivalenter beräknas
utgöra ca 2 – 3 % vilket i så fall indikerar en anslutningsavgift på ca 40 - 90 Mkr. Exakta
siffror är givetvis omöjliga att ta fram i dagsläget. För att hantera den frågan föreslås att
anslutningsavgiften beräknas från Käppalaförbundets anläggningstillgångar vid
anslutningstidpunkten och pe-talet (som Käppalaförbundet räknar det) fem år efter
anslutningstidpunkten. På så sätt säkerställs även att alla anslutningar genomförts på de
lokala näten.
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Avskrivningstid på anslutningsavgifter
En viktig aspekt att beakta vid kalkylen avseende de ekonomiska konsekvenserna av detta
investeringsalternativ är att anslutningsavgiften kan ges en betydligt längre avskrivningstid
än de materiella investeringarna i anslutningen. Avgiften utgör ju en rättighet att för
obestämd framtid ges medlemskap i kommunalförbundet och därmed också i den framtida
avloppsvattenreningen för Knivsta kommun. Norrtälje kommun skriver t ex av
anslutningsavgiften till Norrvatten på minst 100 år vilket stämts av med redovisningsrådande
organ.
Årliga avgifter för Knivsta kommun till Käppalaförbundet
När det gäller de årliga avgifterna till Käppalaförbundet så räknas de fram genom ett relativt
komplicerat förfarande enligt regelverket i förbundets förbundsordning.
I princip är pe-talet tillsammans med flödet och tillskottsvattnet avgörande för avgiftens
storlek. Bedömningen är att Knivstas andel de första åren uppgår till ca 2 – 3 % av
förbundets totala pe.
Beräknade totala avgifter till förbundet finns preliminärt beräknade ett antal år framåt i tid.
I nedanstående tabell redovisas dessa värden:
Knivsta Kalkyl
År
pe-Knivsta
% pe-tal
Total avgift tkr
Knivstas andel tkr

2025
19 500
2,27%
-364 534
-8 285

2026

20 367
2,32%
-369 346
-8 580

2027
21 233
2,37%
-370 822
-8 792

2028
22 100
2,42%
-372 800
-9 011

2029

22 967
2,46%
-373 204
-9 186

2030
23 833
2,50%
-370 830
-9 286

2031
24 700
2,56%
-372 137
-9 544

Här finns givetvis osäkerheter avseende samtliga parametrar. Kalkylen utgår från att
Knivstas avloppsvatten och pe-tal är sammansatt på samma sätt som förbundets genomsnitt.
Beräknad särintäkt för Käppalaförbundets del är, under förutsättning att dessa beräkningar
stämmer, då 8,3 – 9,5 Mkr under de första åren. Särkostnaden (rörliga kostnader) utgörs högt
räknat av ca 20 % av intäkten och utgörs främst av kemikalier och energi som delvis är
volymberoende kostnader. Det täckningsbidrag som därmed minskar nuvarande kommuners
avgifter uppgår översiktligt då till 6,6 – 7,6 Mkr per år. Till dessa intäkter ska också den
periodiserade anslutningsavgiften räknas in. Det innebär ytterligare särintäkter på 2 – 4,5
Mkr per år under en 20-årsperiod.
Övriga åtgärder för anslutning
De åtgärder som föreslås går ut på att Käppalaförbundet övertar Sigtunatunneln från
Knivstas anslutningspunkt i Märsta fram till Löwenströmska sjukhuset. Principen är att
förbundet ska överta dels en anslutning med mätning från Knivsta och dels Sigtunatunneln i
samma standard som Käppalaförbundets övriga tunnelsystem utan kostnad. Det innebär att
åtagandet från Käppalaförbundets sida begränsas till att besiktiga och ange tekniska
standarder som ska vara uppfyllda vid övertagandet. Skulle inte detta vara uppfyllt får
förbundet fakturera merkostnader för att nå denna standard.
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Det finns historiskt ett exempel på ett liknande fall när Käppalaförbundet i början av 2000talet övertog den s k Upplands-Brotunneln. I princip var samma förutsättningar uppfyllda
som när det gäller Sigtunatunneln. Tunneln var byggd ungefär samtidigt som Käppalas
tunnelsystem. Den mynnade ut i Käppalaförbundets system och den betjänade mer än en
medlemskommun. Det sistnämnda argumentet har varit en vägledande princip inom
Käppalaförbundet; om fler än en medlemskommun nyttjar en tunnel ska ägandet ligga på
förbundet och samtliga medlemskommuner därigenom bestrida anläggningens utgifter.
När det gäller Upplands-Brotunneln betalade Upplands-Bro en engångssumma till
Käppalaförbundet för att renovera tunneln till samma standard som förbundets övriga
tunnelsystem.
En skillnad när det gäller Sigtunatunneln är dock att förbundet också kommer att överta den
ventilationsutrustning som är nödvändig för att skapa undertryck i tunneln enligt förbundets
standardlösningar. Ventilationsanläggningen som idag betjänar tunneln ligger i en ansluten
sidotunnel som inte ingår i överlåtelsen.
En annan mer administrativ åtgärd som måste genomföras är att identifiera alla påslag
(anslutningar av avloppsledningar och tunnlar) som finns i de tunneldelar som
Käppalaförbundet tar över. För de anslutningar som mynnar ut i huvudtunneln som
Käppalaförbundet kommer att äga ska anslutningsavtal upprättas i enlighet med förbundets
policy för anslutningar.
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Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar,
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga
anläggningar som ägs och drivs av förbundet.
Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy
för anslutningar”.
Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när
anslutningstidpunkten infallit.

§1
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata
anslutningsavtal vid senare tillfällen.
Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl.
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.
Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.

§2
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte
ägas av förbundet.
Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla
avseende mätutrustningen.
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§3
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.

§4
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande
anslutningspolicy anger annat.
För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande
anslutningspolicy anger annat.

§5
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet.

§6
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning.

§7
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt
gällande förbundsordning.

§8
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.
En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare
erlagts.
Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande förbundsordning.
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§9
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda.
-

Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.

§ 10
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista
hand av svensk domstol.

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun

Lidingö 2021-xx-xx

Knivsta 2021-xx-xx

Käppalaförbundet

Knivsta Kommun

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………
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Bilaga 2 Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna
ändringar är gulmarkerade):
Nu gällande Förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019
och har därefter antagits av medlemskommunernas
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april
2020.
§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna
i kommunallagen.

Förslag på ny Förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige.
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i
Lidingö stad.
Med ”medlemskommun” avses medlem i
kommunalförbundet Käppalaförbundet.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i
Lidingö stad.
Med ”medlemskommun” avses medlem i
kommunalförbundet Käppalaförbundet

§ 11 Styrelse
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje
medlemskommun ska vara representerad i förbundets
styrelse med en ledamot och en ersättare.

§ 11 Styrelse
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje
medlemskommun ska vara representerad i förbundets
styrelse med en ledamot och en ersättare.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och
räknas från den 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och
räknas från den 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera
till arbetsutskottet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera
till arbetsutskottet.

§ 23 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01.
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01
upphör samtidigt att gälla.
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet

§ 23 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör
samtidigt att gälla.
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet

§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna
i kommunallagen.
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Överlåtelseavtal Sigtunatunneln
Angående överlåtelse av Sigtuna kommuns avloppstunnel (Sigtunatunneln) mellan Moralund och
Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsbys kommun till Käppalaförbundet.

1 Parter
Säljare:

Sigtuna Kommun med organisationsnummer 212000-0225 via det helägda bolaget
Sigtuna Vatten och Renhållning AB med organisationsnummer 556959-9516

Köpare:

Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117

Nyttjare:

Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Knivsta kommun

2. Bakgrund
Knivsta kommun avser att avleda sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets anläggning via förbundets
tunnelsystem. För att nå tunnelsystemet ansluts Knivsta kommuns avloppsvatten genom
överföringsledningar till Sigtunatunneln i Sigtuna kommun. Därefter transporteras avloppsvattnet
från både Sigtuna kommun och Knivsta kommun via tunneln till Käppalaförbundets huvudtunnel via
en anslutning vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Eftersom Sigtuna kommun är medlem och Knivsta kommun avser att bli medlem i Käppalaförbundet
och Sigtunatunnelns anläggning i huvudsak motsvarar Käppalaförbundets huvudtunnelsystem i
konstruktion har parterna enats om att Käppalaförbundet bör överta Sigtunatunneln för framtida
bruk.
För att säkerställa att övertagandet inte innebär några negativa konsekvenser för övriga medlemmar
i Käppalaförbundet har följande förbehåll för övertagandet i och med detta avtals tecknande
överenskommits.

3. Tunnelsträckning och mätning av flöden
Den övertagna tunneldelen sträcker sig från Moralund till Löwenströmska sjukhuset och är
sammanlagt ca 13.000 meter lång. Det finns idag ca 18 olika påslag på huvudtunneln direkt eller
indirekt via anslutna sidotunnlar. I bilaga 1 anges den övertagna tunnelanläggningen som utgör
Sigtunatunnelns huvudsträckning (benämnd som Sigtunatunneln i detta avtal). Inga påslag eller
bitunnlar ingår i överlåtelsen som endast avser de tunneldelar där spillvatten från Sigtuna kommun
och Knivsta kommun leds gemensamt.
Med överlåtelsen av Sigtunatunneln följer även de vattendomar och servitut avseende rätten att
ianspråkta mark för Sigtunatunneln och dess tillgänglighet. Sigtuna kommun ska tillse att dessa
rättigheter formellt överförs till Käppalaförbundet eller Käppalaförbundets fastighet. Sigtuna
kommun står för de eventuella kostnader som detta medför.
Kvista kommun förbinder sig att innan anslutning till Sigtunatunneln på egen bekostnad anordna en
mätning av sina flöden som ansluts till Sigtunatunneln enligt anvisningar och godkännande från
Käppalaförbundet.

4. Tunnelns skick
Tunneldelarna enligt bilaga 1 som överlåts ska vara i gott skick och i vart fall motsvara det skick och
kvalitet som Käppalaförbundets övriga tunnelanläggningar, vilket säkerställer låga framtida
underhållskostnader för förbundet. Käppalaförbundet genomför därför innan övertagandet en
besiktning av tunnelsystemet. Skulle brister eller avvikelser från förbundets tekniska standard
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uppmärksammas vid denna besiktning ska Sigtuna kommun på egen bekostnad omedelbart åtgärda
dessa brister senast i samband med överlåtelsen enligt punkt 9 nedan.
I bilaga 2 till detta avtal finns en sammanställning över åtgärder som Sigtuna kommun ska genomföra
för att säkerställa tunnelns skick vid övertagandet. Skulle brister ändå kvarstå äger Käppalaförbundet
rätt att fakturera Sigtuna kommun faktiska kostnader för åtgärdande av kvarstående brister.

5. Anslutningar längs tunneln
Samtliga anslutningar på den övertagna tunneln ska kartläggas och inspekteras. Käppalaförbundet
och Sigtuna kommun upprättar sedan vid behov avtal gällande påslagen i enlighet med den standard
som förbundet tagit fram för anslutningar, om inte vid var tid gällande förbundsordning anger annat.

6. Ventilation av tunneln och påslag
Sigtunatunnelns system för ventilation, med ett undertryck enligt den standard som
Käppalaförbundet tillämpar i sitt övriga tunnelsystem, ska överlåtas till Käppalaförbundet

7. Ekonomisk kompensation
Käppalaförbundet erlägger en krona (1 SEK) för övertagande av Sigtunatunneln med tillhörande
ventilationsutrustning i enlighet med detta avtal.

8. Avtalets giltighet
Avtalet är villkorat av att det godkänns av Käppalaförbundets förbundsfullmäktige samt dess
medlemskommuner, Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten och Renhållning AB samt Knivsta kommun
genom lagakraftvunna beslut, samt att giltighetsvillkoren i anslutningsavtal mellan Knivsta kommun
och Käppalaförbundet har blivit uppfyllda.

9. Tidpunkt för överlåtelsen
Överlåtelse av Sigtunatunneln fullbordas det datum då Knivsta kommun ansluter sitt avloppsvatten
till anslutningspunkten (på sätt som närmare anges och definieras i anslutningsavtalet mellan Knivsta
kommun och Käppalaförbundet) och börjar leverera avloppsvatten till Käppalaförbundets
anläggning. På den nämnda dagen övergår äganderätten och ansvaret för tunnelanläggningen till
Käppalaförbundet.

10. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista
hand av svensk domstol.
Bilagor till detta avtal:
Bilaga 1

Ritningar, kartor och beskrivningar över övertagen egendom

Bilaga 2

Brister i egendomen att åtgärda innan övertagande

Lidingö xxxx-xx-xx

Käppalaförbundet

Knivsta kommun

Sigtuna kommun

Sigtuna Vatten och Renhållning AB

mställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning - KS 21/0051-9 Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning : Bilaga 4 Utredning anslutning Knivsta-KF.pdf

Rapport
Diarienummer

Projektnummer

Anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet
Konsekvensanalys och genomförandeförslag

Käppalaförbundet
2020-09-01

mställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning - KS 21/0051-9 Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning : Bilaga 4 Utredning anslutning Knivsta-KF.pdf

Käppalaförbundet

2 (12)

Innehållsförteckning
1. Sammanfattning ____________________________________________________ 3
2. Bakgrund __________________________________________________________ 3
2.1. Knivsta kommuns nuvarande situation.................................................................. 3
2.2. Käppalaförbundets nuvarande situation ................................................................ 4
2.3. Övergripande förslag på lösning............................................................................ 5
3. Förslag på anslutningsmodell _________________________________________ 5
3.1. Juridiska förutsättningar ........................................................................................ 5
3.1.1. Medlemskap i förbundet .............................................................................. 5
3.1.2. Tillståndsfrågor och juridik .......................................................................... 6
3.2. Tekniska förutsättningar ........................................................................................ 7
3.3. Miljömässiga förutsättningar ................................................................................. 7
3.4. Ekonomiska förutsättningar................................................................................... 8
3.4.1. Knivsta kommun .......................................................................................... 8
3.4.2. Käppalaförbundet ......................................................................................... 8
Kapacitetsberäkningar .................................................................................. 8
Principer för anslutningsavgift...................................................................... 9
Simulerad kalkyl på anslutningsavgift för Knivsta ...................................... 10
Avskrivningstid på anslutningsavgifter ....................................................... 11
Årliga avgifter för Knivsta kommun till Käppalaförbundet ........................ 11
Övriga åtgärder för anslutning ................................................................... 11

mställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning - KS 21/0051-9 Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning : Bilaga 4 Utredning anslutning Knivsta-KF.pdf

Käppalaförbundet

3 (12)

1. Sammanfattning
Den föreslagna lösningen för anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet visar på
en tydlig ekonomisk nytta för befintliga medlemskommuner. Förslaget bygger på att Knivsta
kommun ansluts till Käppalaförbundet utan att belasta förbundet med några
investeringsutgifter. Knivsta kommer i stället att genom sin medlemsavgift att dela på
Käppalaförbundets fasta kostnader för anläggningarna och dess drift. Avgifterna beräknas
minska med 6,6 – 7,6 MSEK per år för förbundets nuvarande medlemmar i och med att
Knivsta ansluts till förbundet. Detta utgör täckningsbidraget per år för deras medlemskap
exklusive anslutningsavgiften på ca 40-90 MSEK som påverkar den årliga särintäkten med
ytterligare + 2 - 4,5 Mkr i 20 år.
Den anslutningsavgift som föreslås motiveras med att Knivsta kommun köper in sig i de
anläggningar som redan finns och som bekostats av de tidigare medlemmarna genom
avgifter. De är sedan med och betalar sin andel av de kapacitetshöjande investeringar som
behövs i framtiden precis som övriga medlemmar gör.
Den totala investeringsutgiften för Knivsta blir ungefär lika stor som om man väljer att
bygga ett nytt verk i egen regi för motsvarande kapacitet.
Utöver den ekonomiska nyttan så framgår också en positiv hälso- och miljöeffekt av en
anslutning. Genom att renat avloppsvatten skulle avlastas Mälaren så minskar förekomsten
av organiska miljögifter och läkemedelsrester i det råvatten som används för
dricksvattenproduktionen hos medlemskommunerna. Åtgärden kan därmed också potentiellt
minska behovet av ytterligare reningssteg i de dricksvattenverk som förser
medlemskommunerna med dricksvatten och följaktligen vara kostnadsbesparande.
Riskerna som identifierats avseende ett utnyttjande av Käppalaförbundets befintliga
reningskapacitet bedöms vara lägre än de förväntade positiva effekterna av anslutningen.

2. Bakgrund
2.1. Knivsta kommuns nuvarande situation
Knivsta är Sveriges snabbast växande kommun procentuellt sett. Kommunens läge mellan
Stockholm och Uppsala samt närheten till storflygplatsen Arlanda gör det attraktivt att bo
samt att etablera verksamheter i kommunen. Idag uppgår antalet invånare till ca 18 000
personer varav ca 12.000 idag är anslutna till Knivsta reningsverk.
Kommunen ser positivt på tillväxten och i Sverigeförhandlingen framkom en vision om en
fyrspårsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala och en befolkningsökning till 25 000
invånare år 2025, varav ca 90 % är anslutna till allmänt VA som ett rimligt antagande.
En flaskhals i samhällsutvecklingsarbetet är det befintliga reningsverkets bristande kapacitet
och lokalisering på ett attraktivt framtida exploateringsområde.
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Reningsverket måste dels byggas ut för att klara befolkningsökningen men då också
anpassas till högre miljökrav i ett framtida verksamhetstillstånd. För en mindre kommun är
den nya miljölagstiftningen som börjat tillämpas mycket kostsam. Avloppsreningsverket
mynnar ut i en viktig dricksvattentäkt för regionen, Mälaren. Det innebär att det
verksamhetstillstånd som kommer att beslutas med hög sannolikhet skulle innehålla skarpa
reningskrav. Det gäller inte bara avskiljningsgrader av kväve och fosfor utan kan också
innebära krav på läkemedelsrening. Att investera i teknik för detta är kostsamt och det
innebär också att den framtida driften kräver omfattande insatser.
Knivsta kommun förvaltar sina VA-frågor genom Knivstavatten AB som är ett dotterbolag
inom koncernen Roslagsvatten AB.
Knivstavatten har genomfört ett antal olika utredningar i frågan och bland annat utrett
möjligheten att bygga ut det befintliga reningsverket till en kapacitet motsvarande 25 000 pe.
En sådan utbyggnad skulle dock bara räcka i maximalt 10 år med nuvarande
utvecklingsplaner i kommunen. Idag är ett riktvärde att ett ombyggt eller nytt reningsverk
borde planeras för upp till 45.000 invånare år 2050.
Eftersom Knivsta dessutom vill utveckla området kring reningsverket i Nydal genom att
lägga ner avloppsreningsverket och regeringen samtidigt har pekat ut området som
modellområde så är en utbyggnad på befintlig plats sannolikt inte att föredra jämfört med en
regional lösning med överföringsledningar till Käppalaverket eller ett nytt reningsverk på en
alternativ plats.
Knivsta kommun har genom Roslagsvatten AB därför gett konsultfirman WSP i uppdrag att
genomföra en förstudie i samverkan med Sigtuna kommun och Käppalaförbundet för att
kunna jämföra olika anslutningsmöjligheter till Käppalaförbundet med att bygga ett eget
avloppsreningsverk.

2.2. Käppalaförbundets nuvarande situation
Vid Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö renas avloppsvatten idag från 11
medlemskommuner motsvarande ca 580 000 invånare och verksamheter. Restprodukterna
avloppsslam och biogas förädlas och används som näring och mull i lantbruket respektive
som fordonsbränsle. Käppalaverket är ett reningsverk med s k nolluttag av energi, dvs det
produceras mer energi som gas och fjärrvärme än konsumtionen av el.
Vid jämförelser med andra reningsverk är Käppalaförbundets rening mycket effektiv både
avseende avskiljningsgrader och kostnader. Det beror i huvudsak på att det finns ett tydligt
samband mellan kvalitet och kvantitet – stordriftsfördelar – inom denna verksamhet.
Käppalaförbundet har fått ett nytt verksamhetstillstånd i juni 2019. Det innebär i korthet att
utsläppsvillkoren skärps dels för halterna av näringsämnen i det renade vattnet men även
maximala utsläppsmängder (ton/år). I förlängningen innebär införandet av maximala
utsläppsmängder att avskiljningskraven kommer att öka med en växande befolkning. Den
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anpassning av processerna som införs i Käppalaverket inom den kommande sju-årsperioden
kommer därför att få en begränsad livslängd i takt med befolkningsutvecklingen.
Att ta in nya kommuner med en ökad belastning, utöver den naturliga expansionen i
nuvarande medlemskommuner, till förbundet kräver därför en noggrann prövning och
konsekvensanalys.

2.3. Övergripande förslag på lösning
Den föreslagna lösningen innebär att det befintliga reningsverket i Knivsta ersätts med en
pumpstation som pumpar spillvattnet till Moralund i Sigtuna och vidare till
Käppalaförbundets tunnelsystem. En överföringsledning måste anläggas med en längd av ca
5 km i Knivsta kommun och ca 7,1 km i Sigtuna kommun. Därefter ansluts Knivstas
spillvatten till den idag av Sigtuna kommun ägda s k Sigtunatunneln som i sin tur ansluter
till Käppalaförbundets tunnelsystem vid Löwenströmska sjukhuset. En mätkammare anläggs
vid anslutningspunkten så att allt spillvatten som skickas från Knivsta mäts.
För att förenkla den framtida hanteringen föreslås att Sigtunatunneln övertas av
Käppalaförbundet från Knivstas anslutningspunkt eftersom den då betjänar två
medlemskommuner och i stort sett har samma dimensionering och egenskaper som
Käppalaförbundets övriga tunnelsystem och redan idag i viss utsträckning underhålls från
förbundets sida.
Knivsta kommun ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet och betalar en
anslutningsavgift motsvarande den andel av tillgångarna i förbundet som de anslutna
områdena i kommunen kommer att belasta fem år efter anslutningen. Hela
investeringsutgiften för anslutning och renovering av Sigtunatunneln belastar Knivsta
respektive Sigtuna kommun.
Knivsta kommun undantar vissa delar av kommunen från anslutning i enlighet med
förbundsordningens § 17 a. Dessa delar kan i ett senare skede eventuellt medges anslutning
till de villkor som då tillämpas i förbundsordning eller genom avtal. De uteslutna områdena
är glest befolkade och förväntas inte exploateras för anslutning inom överskådlig tid.

3. Förslag på anslutningsmodell
3.1. Juridiska förutsättningar
3.1.1. Medlemskap i förbundet
Käppalaförbundets förbundsordning medger anslutning av nya medlemmar under
förutsättning att samtliga nuvarande medlemmar godkänner anslutningen. I princip behövs
inga större förändringar i förbundsordningen mer än att skriva in den nya
medlemskommunen samt att ändra antalet styrelseledamöter med ytterligare en plats och en
ersättare för att följa principen med styrelserepresentation från varje medlemskommun.
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Den politiska representationen i förbundets fullmäktige följer de regler som redan finns
utifrån invånarantal i det anslutna verksamhetsområdet.
Avgifterna till förbundet finns också reglerade i förbundsordningen och behöver inte ändras.
De utgår från antalet anslutna personekvivalenter, dricksvattenvolym, avloppsvattenvolym,
tillskottsvattenvolym och eventuella särskilda avgifter för speciellt belastande verksamheter.
Andelar i förbundets tillgångar och skulder räknas ut utifrån inbetalda avgifter till förbundet
och behöver därför inte heller ändras i förbundsordningen.
För att underlätta besluten vid medlemskap är det lämpligt att upprätta ett anslutningsavtal
mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet där frågor som undantagna områden från
anslutningen, anslutningsavgift, tidpunkt för inträde som medlem i förbundet och eventuella
andra frågor regleras. Medlemskommunerna i förbundet och Knivsta kommun kan fatta
beslut om detta anslutningsavtal och därmed också godkänna det framtida medlemskapet när
anslutning har skett.
Ett osäkerhetsmoment utgörs av när den fysiska anslutningen faktiskt kommer att ske
eftersom de investeringsprojekt som först måste avslutas kan försenas. Samtidigt är det
viktigt för Knivsta kommun att innan investeringarna påbörjas vara säkra på att de medges
medlemskap i Käppalaförbundet. Frågan är då från vilket datum som medlemskapet ska
börja gälla och från vilken tidpunkt den nya förbundsordningen med Knivsta som
medlemmar och med politisk representation ska börja gälla.
Förslaget är att Knivsta blir medlem från den tidpunkt då den fysiska anslutningen
färdigställts (då avloppsvatten börjar mätas vid anslutningspunkten) och att den politiska
representationen börjar gälla från första fullmäktigesammanträdet efter anslutningen. Vid det
sammanträdet kan också styrelsen kompletteras med en ledamot och en ersättare från
Knivsta kommun samtidigt som den nya Förbundsordningen träder i kraft – allt i enlighet
med anslutningsavtalet.
3.1.2. Tillståndsfrågor och juridik
Avloppsrening är en tillståndspliktig verksamhet med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
Vid ett eventuellt medlemskap måste dessa frågor beaktas. I detta fall innebär en anslutning
av Knivstas avlopp till Käppalaförbundet att två länsstyrelser berörs, dels Länsstyrelsen i
Uppsala län som utövar tillsyn över Knivsta kommuns anläggningar och dels Länsstyrelsen i
Stockholms län som utövar tillsyn över förbundets anläggningar. Anslutningen betyder även
att Knivsta kommuns renade avloppsvatten kommer att ledas till Östersjön istället för
nuvarande recipient i Mälaren.
En advokatbyrå har sett över dagens verksamhetstillstånd och ser inga oklarheter eller
försvårande omständigheter att ansluta en kommun från annat län. Enligt dagens
verksamhetstillstånd krävs godkännande från Länsstyrelsen i Stockholms län innan en ny
kommun ansluts.
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Förbundets nya tillstånd, som vann laga kraft i juni 2019 avser tillstånd enligt miljöbalken
till avloppsanläggning med tillhörande tunnel- och ledningssystem. Enligt det nya tillståndet,
som avser reningsverket, finns inte något hinder mot att ta emot och rena avloppsvatten från
nya kommuner. Nya kommuner kan därför anslutas till reningsverket så länge
Käppalaförbundet kan innehålla de villkor som gäller enligt tillståndet, t.ex. maximalt
årsmedelvärde avseende personekvivalenter och de villkor som gäller för utsläpp till
recipient.
Vid kontakter med Länsstyrelsen i Uppsala har framkommit att man gärna ser en anslutning
av Knivsta kommun till Käppalaförbundet utifrån miljöaspekten och prioriteringen av
skyddet för Mälaren som vattentäkt.
En mer omfattande juridisk genomlysning har genomförts av Mannheimer Swartling
Advokatbyrå för att säkerställa att anslutningen är möjlig att genomföra utan problem med
miljölagstiftning eller andra relevanta regelverk.

3.2. Tekniska förutsättningar
I den förstudie som WSP upprättat på uppdrag av Roslagsvatten AB beskrivs de tekniska
alternativ som finns för anslutningen. För Käppalaförbundets del är det mest en fråga om
verkställighet när avloppsvattnet börjar levereras till anslutningspunkten och den
mätutrustning som då överlåts till förbundet.
Hur Knivsta kommun och Sigtuna kommun genomför själva anslutningen är av underordnat
intresse för Käppalaförbundets del vars ansvarsområde börjar först vid själva
anslutningspunkten.
Käppalaförbundet har dock ett intresse av att anslutningen genomförs enligt den tekniska
standard som finns framtagen för alla anslutningar och att mätutrustningen som övertas
uppfyller förbundets krav.
När det gäller övertagandet av Sigtunatunneln ska den uppfylla Käppalaförbundets tekniska
krav och vara i samma standard som övriga tunnelsystem förbundet innehar. Det innebär att
Sigtuna kommun tillsammans med Käppalaförbundet tar fram en åtgärdslista på
förbättringar som ska vara genomförda innan övertagandet. Detta regleras i ett särskilt
överlåtelseavtal mellan Käppalaförbundet och Sigtuna kommun samt Sigtuna Vatten och
Renhållning AB som idag äger tunneln.
Syftet med dessa åtgärder är att anslutningen av Knivsta kommun inte ska medföra några
merkostnader för nuvarande medlemskommuner i Käppalaförbundet.

3.3. Miljömässiga förutsättningar
Knivsta reningsverk har sin recipient i Knivstaån som mynnar ut i Lövstaån söder om sjön
Valloxen och vidare ner till Garnsviken och slutligen Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt
för hela Storstockholmsområdet.
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Roslagsvatten anger i sin rapport att Lövstaån belastas av övergödning, syrefattiga
förhållanden och miljögifter som en följd av utsläppen från reningsverket.
En anslutning till Käppalaverket skulle flytta ut utsläppspunkten från Knivsta till
Halvkakssundet i Saltsjön och vidare till Östersjön vilket innebär att belastningen av
föroreningar i Mälaren minskar väsentligt.
Detta är av intresse för nuvarande medlemskommuner i förbundet som tar sitt dricksvatten
från Mälaren via Kommunalförbundet Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall AB.
Den belastning som flyttar från Mälaren till Östersjön ingår då i Käppalaförbundets mycket
omfattande verksamhetstillstånd och garanteras en långtgående rening som är svår att uppnå
i ett mindre reningsverk. Miljönyttan är därför tydlig.

3.4. Ekonomiska förutsättningar
3.4.1. Knivsta kommun
I förslaget erbjuds Knivsta kommun en anslutningspunkt vid Moralundstunneln öster om
Märsta tätort. Detta skulle innebära att Knivstavatten AB bekostar, äger och ansvarar för
anslutningstunneln från Knivsta kommun fram till anslutningspunkten, en sträcka på ca 12
km.
Utöver detta ska Knivstavatten bygga en eller flera pumpstationer samt mätutrustning vid
kommungräns eller motsvarande för flödesmätning enligt den standard som
Käppalaförbundet föreskriver. Filteranläggning för rening av ventilationsluft ska också
anläggas på lämplig plats.
I WSP:s förstudie daterad 2020-02-20 så anger man att detta alternativ skulle innebära en
investeringsutgift på mellan 504 och 540 MSEK för Knivsta inklusive kalkylerade 50 Mkr i
anslutningsavgift.
Om Knivsta kommun i stället väljer att bygga ett nytt reningsverk i egen regi bedöms
investeringsutgiften motsvara ungefär samma summa utifrån de senaste indikatorerna från
pågående investeringar i reningsverk (10.000 - 15.000 SEK per personekvivalent).
3.4.2. Käppalaförbundet
Kapacitetsberäkningar
Den största frågan för Käppalaförbundet är hur en anslutning av Knivstas befolkning
påverkar den framtida kapaciteten och därmed hur mycket tidigare reningsverket måste
byggas om för att klara de krav som finns i det nya verksamhetstillståndet.
Med de nu planerade åtgärderna för nya reningskrav kan man då konstatera att denna
tidpunkt flyttas bakåt i tid mellan 1,5 – 3 år. Vid den tidpunkten uppgår Knivstas andel av
Käppalaförbundets totala pe-tal till ca 2-3 %. Ambitionen att bygga om verket idag med
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relativt små medel, jämfört med många andra verk, kan då komma att minska den
avskrivningsbara tiden för teknikskiftet under den tänkta nivån som kalkylerats till ungefär
en generation (20-25 år).
Merkostnaden för en tidigareläggning av nästa tekniksprång med därmed tillhörande
investeringsutgifter utgörs då av den tidigarelagda räntekostnaden för investeringsutgifterna.
Det är inte troligt att avskrivningstiderna, och därmed tillhörande avskrivningskostnader per
år, kommer att beröras eftersom de relativt långa tidsspannen mellan tekniksprången är
längre än ekonomisk/teknisk livslängd för anläggningarna som berörs.
Samtidigt bör beaktas att de tillkommande abonnenterna också betalar för sin andel av både
den nya investeringen och de som redan finns på plats. Ju fler som delar på fasta kostnader
gör det billigare per andel. Se stycke ”Principer för anslutningsavgift”.
Den framräknade tiden för hur länge nuvarande investering för det nya
verksamhetstillståndet kan bestå innan ett nytt tekniksprång krävs är i nuläget osäkert och
kan kullkastas av bland annat följande faktorer:
•

•

•

•

Befolkningsprognoserna bygger på kommunernas antaganden om expansion enligt
nu gällande RUFS-planer. Dessa har historiskt visat sig vara allt för optimistiska. Det
är mer sannolikt att befolkningsutvecklingen är lägre än beräknat i kalkylerna vilket
då också medför en lägre faktisk belastning.
Inkommande belastning och förändrad kvalitet på avloppsvattnet kan också ändras på
grund av förändrade konsumtionsvanor, lagstiftning och aktivt uppströmsarbete. De
senaste åren har t ex fosformängderna minskat avsevärt genom förändrad lagstiftning
för användning av ämnet i tvättmedel.
Tillskottsvattenmängd kan minskas genom ett aktivt uppströmsarbete och åtgärder
hos medlemskommunerna. Det kan t ex konstateras att den mottagna volymen vatten
har varit relativt konstant från det att verket startades till idag.
Hushållsvattenvolymerna har inte ökat trots en ökad befolkning. När minskningen av
vattenförbrukning per personekvivalent upphör att gälla är dock svårt att förutse.
Nya miljökrav kan medföra att tekniksprången måste göras oavsett belastning på
verket vilket har varit fallet både vid nyinvesteringarna på 1990-talet och de som
planeras idag.

Principer för anslutningsavgift
Förbundet har i nuläget inga givna regler för hur en anslutningsavgift ska beräknas vid
anslutning av en ny kommun. Man kan ändå utifrån VA-lagstiftningens utgångspunkter
fastställa följande grundläggande krav:
- Anslutningsavgiften ska minst täcka nuvarande medlemskommuners eventuella
merkostnader för en anslutning. Anslutningen får alltså inte innebära högre kostnader
för förbundets nuvarande medlemmar. Särintäkterna för en anslutning måste minst
vara lika stora som dess särkostnader.
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Anslutningsavgiften ska kunna fastställas med rimlig säkerhet innan anslutningen
genomförs för att den nya medlemmen ekonomiskt ska kunna jämföra alternativa
lösningar av avloppsfrågan.
Anslutningen ska inte grundas på godtycke eller subjektiva bedömningar utan kunna
räknas fram utifrån godtagna principer med parametrar som är stabila och avtalade.
Anslutningsavgiften utgör en rättighet utan tidsbegränsning kopplad till medlemskap
i förbundet och kan därför skrivas av på lång tid hos den anslutande kommunen.
Årskostnaden blir därmed relativt sett lägre än för de materiella investeringarna.

Ett tidigare föreslaget resonemang för att beräkna anslutningsavgiften för Knivsta har utgått
från att jämföra när i tid man når det teoretiska kapacitetstaket med, respektive utan, den nya
kommunens personekvivalenter. För Knivstas del innebär det ca 1,5 till 3 års
tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar lite beroende på hur antalet framtida
personekvivalenter utvecklas i anslutna kommuner.
Nästa steg är att översätta denna tid i pengar. Den faktor som medför ökade kostnader av en
tidigareläggning är att byggtiden flyttas med därmed tillhörande ränteutgifter för
anläggningen. Det utgör då förbundets särkostnad för anslutningen. För övrigt erhåller
förbundet full kostnadstäckning via avgiftssystemet från de nya medlemmarna.
Utgångspunkten för beräkningen blir då att fastställa total investeringsutgift för den
kapacitetshöjande investeringen, fastställa en räntesats vid tidpunkten för
investeringsutgiften för att få fram den finansiella kostnaden samt hur lång tid man ska
beräkna tidigareläggningen. Samtliga dessa parametrar är i princip okända då själva
anslutningen sker. Det innebär att det finns ett stort utrymme för diskussioner och godtycke
vid fastställandet av denna avgift som måste genomföras många år före den egentliga
särkostnaden eventuellt uppkommer.
Ett alternativ till att hitta en rimlig ekonomisk nivå för framtida investeringars nuvärde är att
istället utgå från de anläggningar som finns och som är under uppförande vid
anslutningstidpunkten och att låta den tillkommande kommunen ”köpa in sig” i dessa
anläggningar i proportion till framtida belastning. Det ger i princip samma ekonomiska
effekt för nuvarande kommuner som att försöka räkna fram en räntekostnad på en framtida
investering då både tidpunkt, belopp, avskrivningstider och räntesats är osäker. Det var
också så anslutningen med Nacka kommun räknades fram i slutet av 90-talet.
Simulerad kalkyl på anslutningsavgift för Knivsta
Efter att de kapacitetshöjande investeringar som planerats idag har genomförts beräknas
Käppalaförbundets samlade anläggningstillgångar uppgå till 2-3 miljarder kronor vid
anslutningstidpunkten. Knivstas andel av förbundets totala personekvivalenter beräknas
utgöra ca 2 – 3 % vilket i så fall indikerar en anslutningsavgift på ca 40 - 90 Mkr. Exakta
siffror är givetvis omöjliga att ta fram i dagsläget. För att hantera den frågan föreslås att
anslutningsavgiften beräknas från Käppalaförbundets anläggningstillgångar vid
anslutningstidpunkten och pe-talet (som Käppalaförbundet räknar det) fem år efter
anslutningstidpunkten. På så sätt säkerställs även att alla anslutningar genomförts på de
lokala näten.
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Avskrivningstid på anslutningsavgifter
En viktig aspekt att beakta vid kalkylen avseende de ekonomiska konsekvenserna av detta
investeringsalternativ är att anslutningsavgiften kan ges en betydligt längre avskrivningstid
än de materiella investeringarna i anslutningen. Avgiften utgör ju en rättighet att för
obestämd framtid ges medlemskap i kommunalförbundet och därmed också i den framtida
avloppsvattenreningen för Knivsta kommun. Norrtälje kommun skriver t ex av
anslutningsavgiften till Norrvatten på minst 100 år vilket stämts av med redovisningsrådande
organ.
Årliga avgifter för Knivsta kommun till Käppalaförbundet
När det gäller de årliga avgifterna till Käppalaförbundet så räknas de fram genom ett relativt
komplicerat förfarande enligt regelverket i förbundets förbundsordning.
I princip är pe-talet tillsammans med flödet och tillskottsvattnet avgörande för avgiftens
storlek. Bedömningen är att Knivstas andel de första åren uppgår till ca 2 – 3 % av
förbundets totala pe.
Beräknade totala avgifter till förbundet finns preliminärt beräknade ett antal år framåt i tid.
I nedanstående tabell redovisas dessa värden:
Knivsta Kalkyl
År
pe-Knivsta
% pe-tal
Total avgift tkr
Knivstas andel tkr

2025
19 500
2,27%
-364 534
-8 285

2026

20 367
2,32%
-369 346
-8 580

2027
21 233
2,37%
-370 822
-8 792

2028
22 100
2,42%
-372 800
-9 011

2029

22 967
2,46%
-373 204
-9 186

2030
23 833
2,50%
-370 830
-9 286

2031
24 700
2,56%
-372 137
-9 544

Här finns givetvis osäkerheter avseende samtliga parametrar. Kalkylen utgår från att
Knivstas avloppsvatten och pe-tal är sammansatt på samma sätt som förbundets genomsnitt.
Beräknad särintäkt för Käppalaförbundets del är, under förutsättning att dessa beräkningar
stämmer, då 8,3 – 9,5 Mkr under de första åren. Särkostnaden (rörliga kostnader) utgörs högt
räknat av ca 20 % av intäkten och utgörs främst av kemikalier och energi som delvis är
volymberoende kostnader. Det täckningsbidrag som därmed minskar nuvarande kommuners
avgifter uppgår översiktligt då till 6,6 – 7,6 Mkr per år. Till dessa intäkter ska också den
periodiserade anslutningsavgiften räknas in. Det innebär ytterligare särintäkter på 2 – 4,5
Mkr per år under en 20-årsperiod.
Övriga åtgärder för anslutning
De åtgärder som föreslås går ut på att Käppalaförbundet övertar Sigtunatunneln från
Knivstas anslutningspunkt i Märsta fram till Löwenströmska sjukhuset. Principen är att
förbundet ska överta dels en anslutning med mätning från Knivsta och dels Sigtunatunneln i
samma standard som Käppalaförbundets övriga tunnelsystem utan kostnad. Det innebär att
åtagandet från Käppalaförbundets sida begränsas till att besiktiga och ange tekniska
standarder som ska vara uppfyllda vid övertagandet. Skulle inte detta vara uppfyllt får
förbundet fakturera merkostnader för att nå denna standard.
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Det finns historiskt ett exempel på ett liknande fall när Käppalaförbundet i början av 2000talet övertog den s k Upplands-Brotunneln. I princip var samma förutsättningar uppfyllda
som när det gäller Sigtunatunneln. Tunneln var byggd ungefär samtidigt som Käppalas
tunnelsystem. Den mynnade ut i Käppalaförbundets system och den betjänade mer än en
medlemskommun. Det sistnämnda argumentet har varit en vägledande princip inom
Käppalaförbundet; om fler än en medlemskommun nyttjar en tunnel ska ägandet ligga på
förbundet och samtliga medlemskommuner därigenom bestrida anläggningens utgifter.
När det gäller Upplands-Brotunneln betalade Upplands-Bro en engångssumma till
Käppalaförbundet för att renovera tunneln till samma standard som förbundets övriga
tunnelsystem.
En skillnad när det gäller Sigtunatunneln är dock att förbundet också kommer att överta den
ventilationsutrustning som är nödvändig för att skapa undertryck i tunneln enligt förbundets
standardlösningar. Ventilationsanläggningen som idag betjänar tunneln ligger i en ansluten
sidotunnel som inte ingår i överlåtelsen.
En annan mer administrativ åtgärd som måste genomföras är att identifiera alla påslag
(anslutningar av avloppsledningar och tunnlar) som finns i de tunneldelar som
Käppalaförbundet tar över. För de anslutningar som mynnar ut i huvudtunneln som
Käppalaförbundet kommer att äga ska anslutningsavtal upprättas i enlighet med förbundets
policy för anslutningar.
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Tertialrapport 2 2021 - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januariaugusti med prognos för helåret 2021 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans och prognosen för helår
är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 32,6
mnkr. Överskottet beror framförallt på intäkter från exploateringsprojekt.
Prognos på årsbasis är ett överskott om ca 37,5 mnkr. Utfallet är dock beroende
av att kommunen får de intäkter som pågående exploateringsprojekt förväntas
bidra med.
I tertialrapporten presenteras en kort sammanfattning av det arbete som pågår
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de sex nämndmål som
Kommunstyrelsen fastställt för året.
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Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14



Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen

Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januariaugusti med prognos för helåret 2021 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans och prognosen för helår
är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under
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Vår beteckning

2021-09-03

KS 21/0006

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 32,6
mnkr. Överskottet beror framförallt på intäkter från exploateringsprojekt.
Prognos på årsbasis är ett överskott om ca 37,5 mnkr. Utfallet är dock beroende
av att kommunen får de intäkter som pågående exploateringsprojekt förväntas
bidra med.
I tertialrapporten presenteras en kort sammanfattning av det arbete som pågår
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de sex nämndmål som
Kommunstyrelsen fastställt för året.
Under året har fokus lagts på att skapa bättre service och nytta för våra
invånare, där bland annat flertalet e-tjänster har skapats. Ett gott och
livskraftigt näringslivsklimat är en viktig strategisk fråga för Upplands-Bro
kommun och under sommaren och hösten har ett förstärkt arbete för ett bättre
näringslivsklimat tagit sin början.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och
trygghet öka. Under året har nya metoder omsatts för att arbeta förebyggande
och uppsökande för barn och ungdomar.
I april beslutades om projektet ”Omdaning Bro”. Projektet ”Omdaning Bro” är
en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om
att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Målbilden i ”Omdaning Bro” är att
utveckla Bro till en hållbar småstad.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
2020 och 2021 har påverkats av den snabba globala spridningen av viruset Covid-19
som ledde fram till en pandemi. Under året har krisen medfört ett omfattande samarbete
inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm och med
regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning samt i samarbete med
Region Stockholm verka för vaccinering av invånarna.
Under året har fokus lagts på att skapa bättre service och nytta för våra invånare, där
bland annat flertalet e-tjänster har skapats. Ett gott och livskraftigt näringslivsklimat är
en viktig strategisk fråga för Upplands-Bro kommun och under sommaren och hösten
har ett förstärkt arbete för ett bättre näringslivsklimat tagit sin början.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under året har nya metoder omsatts för att arbeta förebyggande och uppsökande
för barn och ungdomar.
I april beslutades om projektet ”Omdaning Bro”. Projektet ”Omdaning Bro” är en
satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla
Bro, både socialt och fysiskt. Målbilden i ”Omdaning Bro” är att utveckla Bro till en
hållbar småstad.
Under sommaren var 369 feriearbeten tillgängliga där bland annat projektet ”Ung
Kraft” arbetade med områdesutveckling i Bro och ”Unga Påverkar” arbetade med
demokratifrågor. Under perioden har arbetet med en ny kultur- och fritidspolitisk
strategi har involverat ungdomsråd och en flera delar av samhället.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommune ns översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden.
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1.3 Viktiga händelser under året
Trygghet och säkerhet
Trygghetscentret är en viktig plats för samverkan som sker på plats mellan aktörer som
arbetar i centret i olika utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd
och information. Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för
att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Omdaning Bro
Kommunstyrelsen har i April fattat beslut om ”Omdaning Bro” där projektets direktiv
där ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen och där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under sommaren har aktiviteter och intervjuer genomförts i Bro under
ledning av feriearbetare och i samverkan med Bro Utveckling och Bro IK. Under
perioden har även statlig finansiering av projektet beviljats via Delegationen mot
segregation. Visionsskisser för en framtida småstad i Bro har arbetats fram, detta som
underlag för vidare dialog kring gestaltning och stadsutveckling samt planprogram,
samt inför genomförande.
Digitalisering
Kommunen kan nu erbjuda invånarna cirka 150 e-tjänster. Tjänsterna skapar
möjligheter till ökad tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade
handläggningsprocesser, kortare svarstider och sammanställt underlag till beslut. De
senaste exemplen på nya e-tjänster är bland annat: Tillståndsguide för näringsliv,
Anmälan till intressentlista för direktupphandlingar och Ansökan om auktorisation för
anordnare av Kulturskolverksamhet.
Kompetensstärkande insatser har genomförts för chefer, medarbetare och
förtroendevalda för att för att förbättra de digitala mötena och skapa förutsättningar för
mer inspirerande möten. Genom detta arbete har möjliggjort för Upplands-Bro att kunna
fatta politiska beslut utan fördröjning och därmed fortsatt framdrift för kommunens
verksamheter och utveckling.
Den nya webbportalen ”Upplands-Bro utvecklas” ger möjlighet för våra invånare och
andra att läsa om aktuella byggprojekt och färdigbyggda bostadsområden,
www.upplands-bro.se/utvecklas.
Trenden var tydlig redan i slutet av 2020, rörlig video kommer att finnas kvar även efter
pandemin och därför har en filmstudio byggts. Under början av året har bland annat
detta spelats in: webbseminarier, samråd, utbildningar och evenemang som Digitala
Friskvårdsveckan, Ledarforum och invigningar.
Samhällsbyggnadsutveckling
Förstudie om utveckling av Bro stationsområde har färdigställts medan förstudie av
Kungsängens stationsområde pågår. Arbetet med fördjupade översiktsplanen för Bro
har fortsatt, med fokus på att arbeta in synpunkter som inkommit under samrådstiden.
Ett åtgärdsprogram för Broviken har tagits fram.
Bland de planprojekt som har högst prioritering kan nämnas att både för Kockbacka
gärde (den nya skolan i Bro) och Viby har beslut om samråd respektive granskning
tagits under perioden. Även i de övriga planprojekten som har haft högst prioritet (bla
Tammsvik och Omdaning Bro) har ett intensivt arbete bedrivits utifrån den
planprioritering som aktualiserades i april.
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1.4 Covid-19 effekter
Pandemin har under perioden januari-augusti haft fortsatt hög grad av påverkan på
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna gjorde under föregående år samt
fortsättningsvis under inledningen utav 2021 stora anpassningar av sina arbetssätt vilka
löpt vidare även under tertial 2. Hemarbete tillämpas i högre uträckning och största
delen av alla möten genomförs helt digitalt, både på tjänstemannahåll och vid de
politiska mötena. Kopplat till detta har riktade utbildningsinsatser genomförts för
chefer, medarbetare och förtroendevalda i hur teams används på bästa och effektivaste
sätt. Det har också varit av stor vikt att fortsatt säkra tillgång och tillgänglighet till
kommunens system och tjänster via extern access.
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2

Mål och resu ltat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service
Be skrivni ng

Kommunikationen med invånar na ska utgå från invånar nas behov, information ska vara
tillgängli g. Bemötande, snabb hantering och effektiva processer ska leda till att god
service. Beslut som fattas ska vara transparenta, rättssäkra och välgrundade. Genom
digitaliser ing ska Upplands-Bro effektiviser a processer som leder till snabbare och
effektivare service. Tilliten ska stärkas genom att invånar na upplever ökad delaktighet,
inflytande och engagemang.

Komm e nta r

En grund till att stärka invånar nas tillit till kommunen är kommunikat ionen med
invånar na och den informationen de kan ta del av. Flera insatser pågår och har inletts
under perioden. Fler e-tjänster utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från
invånar na. En chattfunk tion har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt
kan få svar på sina funderingar. Till en början fanns en del tekniska problem som gjort
att funktionen inte varit så tillgängli g som önskat, vilket nu är löst och chatten har
samma öppettider som kommunens kontaktcenter i övrigt.
Ett annat exempel från perioden är att en ny webbportal "Upplands-Bro utvecklas" har
lanserats som berättar om aktuella byggprojekt och färdiga bostadsområden i
kommunen. Flera digitaliser ingsakt i viteter som syftar till att invånarna ska uppleva
snabbare och effektivare service är inledda och kommer presenteras vid kommande
uppföljni ngar under året.
Indik atorer

Utfall 2020

Andel som tar kontakt
med kommunen via
telef on som f år ett direkt
svar på en enkel f råga

72%

Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng

86%

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Nöjd inf lytande - index

Ande l som ta r konta kt me d kom mune n vi a te le fon som få r e tt dire kt sva r på e n e nke l
frå ga

Resultatet presenteras senare under året.
Gott be m öta nde vi d konta kt m e d komm un, a nde l a v m a x poä ng

Resultatet presenteras senare under året.
Nöjd i nfl yta nde - i nde x

Resultatet presenteras senare under året.
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2.2 Hållbar hälsa och liv
2.2.1 Nämndmål: Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning
Be skrivni ng

Genom samhällsomdaning öka invånar nas, näringsli vet och civilsamhällets
förutsättni ngar att leva i ett hållbart Upplands-Bro. Metodutveckling i
samhällsomdaningen inom områden som näringsli v, transport, infrastr ukt ur och
byggnationer. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro utan utsatta områden.

Komm e nta r

Under perioden har den förstudie som inleddes i december 2020 slutförts och
Kommunst yrelsen har i april fattat beslut om projektets direktiv där ett helhetsgrepp tas
om samhällsutveck l ingen och där social hållbarhet styr utvecklingen. Ett
utvecklingsarbete har därefter genomförts med utgångspunk t i befint li g verksamhet och
i samverkan med polis, näringsli v och föreningsl iv. Arbetet har löpande förankrats och
kommunicerats inom och utom kommunens verksamhet för att säkerställa delaktighet
och bred dialog i fortsatt framdrift.
Under sommaren har aktiviteter och intervj uer genomförts i Bro under ledning av
feriearbetare och i samverkan med Bro Utveckling och Bro IK. Under perioden har även
statlig finansier i ng av projektet beviljats via Delegat ionen mot segregation. Två
fastigheter i centrala Bro har gemensamt värderats med Upplands Bro Hus samt
Kommunfastigheter i syfte att överlåta fastigheter na till kommunen som en del i
genomförandet av omvandlingen i Centrala Bro.
Under perioden har även visionssk isser för en framt ida småstad i Bro arbetats fram,
detta som underlag för vidare dialog kring gestaltni ng och stadsutveckling samt
planprogram, samt inför genomförande. Projektet har under perioden stärkts upp med
kompetens inom kommunikat ion.
2.2.2 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på
kommunens alla platser
Be skrivni ng

Ökad trygghet och tillgängli ghet till kommunens alla platser ökar möjligheter na till ett
lustfyl lt liv och en hållbar hälsa för kommunens alla invånare. Brottsförebyggande
arbete och preventivt arbete i samarbete inom kommunen men även med polisen är
grundläggande. Utbud och möjligheter till sysselsättni ng för invånare i åldersgruppen 912 år ska öka. Upplands-Bro ska vara ett sammanhållet och jämlikt samhälle där
rättigheter tas till vara och där individer har ett ansvar gentemot sina medmänniskor.
Stärkt civilt försvar för att säkra ett robust Upplands-Bro och beredskapen för att
upprätthålla de viktigaste samhällsfunk tionerna vid kriser och höjd beredskap.

Komm e nta r

Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) utvecklas och
fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggni ng, analys, insatser, uppfölj ning
och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisat ion av kommunens
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samverkansfor um för trygghet och social hållbar het, bland annat startade i februari/mars
EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ
samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet. Vi utökar
användningsområdet för IT-verktyget Embrace genom att köpa till insatspaket samt
handledning.
Indik atorer

Utfall 2020

Utfall 2021

M ålvär de 2021

Andel som uppger att de
upplever otrygghet i
kommunen genom
polisens årliga
trygghetsmätning ska
minska

Ande l som uppge r a tt de upple ve r otrygghe t i kom mune n ge nom pol ise ns å rli ga
trygghe tsmä tni ng ska mi nska

Resultatet presenteras senare under året.

2.3 Hållbart samhällsbyggande
2.3.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen
Be skrivni ng

Attraktiva boendemiljöer och livsmi ljöer som skapar en trygghet och stolthet utifrån ett
helhetsperspek tiv för invånar na. Förutsättningar ska skapas för att Upplands-Bro ska bli
en klimatneutral kommun. Utveckla möjligheter inom kollektivtrafik och infrastrukt ur
för att få till effektiva och hållbara lösningar.

Komm e nta r

För att säkerställa ett arbete mot att invånar na ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbet e, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
Arbete pågår med att ta fram handlingsplaner som bidrar till att nå målsättningen att
vara "En klimatneut ral kommun 2030".
För att utveckla kollektivtraf iken har insatser pågått för att stärka samarbetet med
trafikverket och en av målsättni ngarna inom detta område är att verka för att öka
pendeltågets turtäthet till Bro genom åtgärdsvalsstudien med trafikverket.
2.3.2 Nämndmål: Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till
investeringar och etableringar i kommunen
Be skrivni ng

Erbjuda en hög grad av service, stöd och rådgivni ng till såväl nya som befintli ga aktörer
inom näringsli vet. Stärka företagskli matet ytterligare genom förbättrad service och
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bemötande. Ett ökat företagande och starkt näringsli v bidrar till ökade möjligheter till
arbete och utveckling för kommunens alla invånare. Genom insatser så som exempelvis
feriejobb, förbättrade samarbeten och framtidslabb bidra till ökade möjligheter för unga
invånare att komma ut i arbete.

Komm e nta r

Det har i samarbete med det lokala näringsl ivet tagits fram mer än 70 platser inom
feriejobb när det gäller privata sektorn hos lokala företagare.
Näringsli vsavdelni ngen har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret haft fyra
företagslotst i llfällen mellan januari-aug 2021, som är en servicefunk t ion för befintliga
företag som växer och behöver en större yta. Det är även en servicefunkt ion för nya
företag som vill etablera sig i kommunen.
Genom samarbetet med NyföretagarCentr um har kommunens nyföretagarrådgi vning
utökats med en s.k. helpdesk för att hjälpa företag i utsatta branscher att ta del av de
nationella stödpaketen.
Indik atorer

Utfall 2020

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 2021

M ålvär de 2021

83%

77%

12

76%

Sve nskt Nä ringsl ivs å rli ga ra nki ng a v de t l oka la före ta gskl im a te t

Företagsklimatet i Upplands-Bro kommun får ett gott betyg av de lokala företagen, dock
något lägre än förra årets topplacering. Förra året placerade sig Upplands-Bro i topp i
Stockholms län, tillsammans med Solna, med resultatet 4,0 på en sexgradig skala. I år
får kommunen det sammanfattande omdömet 3,8, ett något lägre resultat. Svenskt
näringsl ivs årliga enkätundersökning ger värdefull informat ion för det fortsatta arbetet
och ger en indikation om en kommande placering i rankingen som delges den 22
september.
NKI Upple vd se rvice för före ta g som ha r ha ft e tt myndighe tsä re nde unde r å re t

Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen. Rankingen gäller kommuner nas service till lokala företag. Bland
de 55 kommunerna inom Stockholms Business Alliance ligger Upplands-Bro på en
tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 i NKI för 2020 års
ärenden.
Resultat har ett års eftersläpning i och med att årsbokslutet 2021 är genomfört när
resultatet för 2021 presenteras.
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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. I och med kommunful lmäkt i ges
beslut om nya regler för sociala investeringsfonden ges även privat driven verksamhet
numera möjlighet att söka medel ur fonden.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202108

Redovisat 202108

Avvikelse
202008

Avvikelse 202108

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

126 119

34 527

125 255

36 436

864

1 909

2 773

6 968

Samhällsbyggna
dskontoret

20 300

15 975

25 847

51 302

-5 547

35 327

29 780

9 289

116

433

0

362

116

-71

45

27

146 535

50 935

151 102

88 100

-4 567

37 165

32 598

16 284

Försäljning
tomträtter
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 202108
(tkr)

Redovisat 202108

Avvikelse 202108

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

6 332

177

6 746

216

-414

-39

-453

104

23

222

35

-118

-12

-130

0

0

0

0

0

0

0

6 436

200

6 968

251

-532

-51

-583

Kommunledning
skontoret
Samhällsbyggna
dskontoret
Försäljning
tomträtter
Sum m a

3.2 Helårsprognos
Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

191 208

51 791

191 208

51 791

0

0

0

32 120

23 962

41 620

70 962

-9 500

47 000

37 500

175

650

175

650

0

0

0

223 503

76 403

233 003

123 403

-9 500

47 000

37 500

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Sum m a

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Kommunledning
skontoret
Samhällsbyggna
dskontoret
Försäljning
tomträtter
Sum m a

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Netto

9 498

265

10 250

325

-752

-60

-812

156

35

342

53

-186

-18

-204

0

0

0

0

0

0

0

9 654

300

10 592

378

-938

-78

-1 016
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3.3 Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans efter åtta månaderna. Prognosen
för helår är i nivå med budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget motsvarande
30 mnkr. Överskottet beror bl.a. på gatukostnadsersättning från pågående
exploateringsprojekt. Försäljningen av tomträtter redovisar ett underskott jämfört med
budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 37,5 mnkr. Överskottet
förklaras i huvudsak av gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag, vilka inte
budgeteras. Tidigare hamnade dessa intäkter som en inkomst på investeringarna men
med RKRs nya rekommendationer ska dessa intäktsföras.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Från och med 18 januari har gymnasieelever, som är folkbokförda i Upplands-Bro
kommun, som deltar i distansundervisning på Upplands-Brogymnasiet eller något annat
gymnasium hämtat Take away-lunch på anslutna restauranger och caféer. Den
sammantagna kostnaden för denna satsning är i år 1,9 mkr.
Totalt uppgår covid-19 kostnaderna till ca. 2,4 mkr.

3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

År

År

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

3 818

4 596

3 818

(tkr)
Brobyggare

Sum m a

Redovisat
tom
202108

Progn
os
2021

889

Prognos
för
projektet

Prognosavvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

3 785

811

3 785

811

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.

3.6 Investeringsredovisning
Total
budget

Förbrukat
tom 2020

Redovisat
202108

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Investeringsram KS oförutsett

6 200

0

0

6 200

6 200

Bredbandsutbyggnad

1 000

120

0

880

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

383

3 000

2 617

10 000

0

232

10 000

9 768

Projekt

Ökad digitalisering
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Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

7 783

1 390

1 661

6 393

4 732

Restaurering av Lejondalssjön

8 000

-3 245

9 525

11 245

1 720

Restaurering Örnässjön

1 000

0

0

1 000

1 000

Utveckling av Björknäs camping

1 500

0

2 748

1 500

-1 248

38 483

-1 735

14 549

40 218

25 669

Sum m a

Investeringsredovisningsprognos
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Investeringsram KS
oförutsett

6 200

0

0

6 200

Bredbandsutbyggnad

1 000

120

0

880

880

Projekt

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

2 500

3 000

500

Ökad digitalisering

10 000

0

10 000

10 000

0

Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

7 783

1 390

5 743

6 393

650

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

-3 245

11 245

11 245

0

Restaurering Örnässjön

1 000

0

0

1 000

1 000

Utveckling av Björknäs
camping

1 500

0

2 748

1 500

-1 248

38 483

-1 735

32 236

40 218

1 782

Sum m a

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Investeringsram KS oförutsett
10 mkr i ursprunglig budget varav 3,8 mkr nyttjats hittills i form av ramflytt.
Kvarvarande budget på 6,2 mkr förväntas förbrukas i sin helhet under 2021.
Bredbandsutbyggnad
Det pågår process med leverantör. Prognos är att medel inte kommer förbrukas under
2021.
Fortsatt utbyggnad IT
Det planerade arbetet under 2021 har behövts förskjutas pga. resursproblem beroende på
pandemin och sjukskrivningar.
Arbetet har påbörjas och slutföras kvartal 2 2022. Prognosen är att medlen förväntas
förbrukas i sin helhet.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. De olika kontoren
kan söka medel för digitalisering. Hittills i år har projekt motsvarande 5,325 mkr
beviljats. För de projekt som sökts från KS har projekten ett utfall på 0,232 mkr.
Investeringsramen ligger hos KS men utfall från projekten hamnar hos respektive
kontor som också ska hantera kapitalkostnaden från dessa projekt.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2022.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2021
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Restaurering av Lejondalssjön
Projektets totala budget är på 13 001 000 kr varav 5 001 000 kr är LOVA-bidrag från
Länsstyrelsen. Under 2020 fick vi 75 % av bidraget och resterande 25 % betalas ut efter
godkänd slutredovisning. Genomförandet beräknas vara klart under 2021 men kan
komma att förlängas till 2022 beroende på väder och vind då precisionsfällningen
kräver lugna förhållanden och inte för kallt vatten i sjön.
Restaurering Örnässjön
Under 2021 ska inledningsvis en utredning genomföras för att identifiera behov och
omfattning av restaurering samt vilka andra insatser/åtgärder som bör vidtas för att
minska näringsbelastningen i Örnässjön.
Utveckling av Björknäs camping
För att kunna bedriva Björknäs camping under sommaren 2021 har man fått i uppdrag
att göra investeringar i området för att möjliggöra detta. Pågående uppdrag kring att
utreda möjliga verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs
campingplats på lång sikt.

3.8 Exploateringsredovisning
Projekt

Förbrukat tom 2020

Prognos 2021

Netto

Netto

197

0

Norrboda - Brunna verksamhetsområde 12106*

39 922

-1 000

Ringvägen 12716*

46 014

8 200

Kockbacka finplanering 13403*

-9 688

-3 000

Trädgårdsstaden i Bro Dp1 13502*

-63 306

-46 300

Hästsportanläggning Önsta 13503*

-70

0

Tegelhagen 13602*

-29 322

-17 300

Granhammarsvägen etapp 2 12122*

-31 283

-48 000

6 495

0

87

0

-14 625

0

-55 579

-107 400

(Tkr)
Norrboda (HSB) 12102*

Skällsta industriområde 13101*
Högbytorp 13701*
Utveckling av Bro stationsområde 13703*
Avslutade projekt:
Förskola Lillsjö badväg
Sum m a

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
Norrboda - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för trafik.
Några små arbeten återstår dock att genomföra. Klart hösten 2021.
Ringvägen: Finplanering av Ringvägen (parkeringar och planteringsytor etc) och
Kokillbacken kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen startar våren 2021.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator.
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden påbörjad med markförstärkning av
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2021
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vägområden. Redan utförda entreprenader är infartsparkering med tillhörande ny
anslutningsväg och tillfällig VA anläggning. Framtagande av förfrågningsunderlag för
grovplanering av allmänna anläggningar pågår. Ansökan angående vattenverksamhet
(kulvertering av Sätrabäcken) pågår och beslut väntas våren 2022.
Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan, allmänna anläggningar och annan
infrastruktur pågår. Etapp 1 klar kv 1 2021 och etapp 2-3 förväntas klara årsskiftet
2023/2024.
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntas klart vid årsskiftet
början av 2022.
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Skällsta industriområde: Inga planerade åtgärder 20221

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2021
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4

In tern styrnin g och kon troll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: IT-infrastruk tur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
Kontr ollmoment

Kom m entar

Trygghet hos kommunens systemf örvaltare

Kontrollmomenten genomf örs enligt upprättad plan via
en enkät som går ut under september månad,
kommentarer till utfallet rapporteras i samband med
helårsbokslutet.

Inte kontrollerat
Dialog mellan systemf örvaltare och systemägare

Kontrollmomenten genomf örs enligt upprättad plan via
en enkät som går ut under september månad,
kommentarer till utf allet rapporteras i samband med
helårsbokslutet.

Inte kontrollerat

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Bristande resultat i projekt
Åtgär der
Ta f ram beskrivningar och rutiner f ör att
beskriva de olika processtegen mer ingående,
f .f .a. i gränssnitten mellan plan och
genomf örande samt mellan genomf örande
och drif t.

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Samhällsbyggnadskontoret inledde under 2020
ett omf attande arbete med att kartlägga
processer, som ska f örtydliga och f örstärka
samverkan mellan avdelningar inom hela
Samhällsbyggnadskontoret. Fortsatt
implementering av samhällsbyggnadsprocessens
alla delar, styrdokument, projektstyrning,
kommunikation internt och externt med mera. Ett
f ördjupat arbetet med hur kommunen
dokumenterar och hanterar dokument,
dokumenthanteringsplanen, rutiner med mera.

Pågående

Kommunstyrelse n, Tertial ra ppo rt 2 20 21
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Process: IT-infrastruk tur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar
Syf tet med processen Systematisk
systemf örvaltning är att utveckla kommunens
kontor och dess systemägare och
systemf örvaltare i sina roller f ör att stärka
f örvaltningsprocessen. Syftet med
systemf örvaltning är att ge nytta och
ef f ektivisering till verksamheten på ett
kostnadsef f ektivt sätt.
Å tgärder som gjorts/görs:

Upprätta en systematisk uppf öljning av
kommunens systemf örvaltning
2021-12-31
Pågående

Handbok Systemf örvaltning – f ör bland
annat tydliggörande av roller och
ansvar
Organisation f ör säkerhet,
inf ormationssäkerhet och dataskydd –
f ör ytterligare f örtydligande av roller och
ansvar
Fortsatt drivning av Lokalt
systemf örvaltarforum (LSF) per kontor
där arbete med dokumentation av
system är prioriterat
Introduktionsträf f f ör ny
systemf örvaltare
Via LSF erbjuds de systemf örvaltare
som så önskar individuellt stöd

Risker: Känslig information hamnar i orätta händer
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Säkerhetsskyddsanalysen ligger tillgrund f ör
upprättande av respektive kontors
säkerhetsskyddsplan (handlingsplan).
A rbetet med säkerhetsskyddsplanerna har dock
påverkats av den rådande pandemin då arbetet
måste ske f ysiskt i grupper där säkerhetskänslig
inf ormation kommer att hanteras. A rbetet kommer
att återupptas så snart situationen tillåter.

Skapa en ny nulägesbild av vad som är
känslig inf ormation i kommunen

Pågående

Tillförlitlig finansiell rapportering

Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Underfinansiera de projekt
Åtgär der

Slutdatum

Kom m entar

2021-12-31

Ett f örslag på rutin togs f ram 2020 och är under
bearbetning och implementering.
A rbetssätten i tidigt skede har utvecklats genom
att ta f ram exploateringskalkyler (olika scenarier)
f ör att synliggöra och belysa hur olika
exploateringsgrader påverkar resultatet. En
modell f ör beslutsunderlag

Ta f ram en rutin som beskriver hur ekonomin
ska hanteras f ör stora projekt med betydande
kostnader och långa genomf örandetider.

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Sara Wiesner
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0483

Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Val av ombud till ägarråd i Inera AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till
ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
Syftet är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse
ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.
Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för
ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för
verksamheten var då vård och omsorg.
I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare,
och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras
uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att
öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens. Ineras
uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att
förbättra och effektivisera sina verksamheter. 1
Med anledning av att tidigare utvecklingschef Karl Öhlander har avslutat sin
anställning behöver kommunen utse en ny representant. Kommunstyrelsen
föreslår att Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som
ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Realiseringen av digitaliseringens möjligheter inom offentlig sektor är en fråga
som är av stor vikt för barns framtid, exempelvis när det gäller utvecklingen av

1

https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/
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Datum

Vår beteckning

2021-09-01

KS 21/0483

Kommunledningskontoret
nya tjänster och arbetssätt. Ett aktivt deltagande från kommunen när det gäller
digitaliseringsfrågor är därför högst väsentlig för barn och ungdomar.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Den valde
 Inera AB

2 (2)

s vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M) - KS 20/0749-6 Val av ny ersättare i styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M) : Val av ny ersättare i styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och sekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-04-09

KS 20/0749

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i styrelsen för Mälarens
vattenvårdsförbund efter Göran Malmestedt (M)
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund efter
Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ersättare i styrelsen för Mälarens
vattenvårdsförbund har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse
en ny ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 9 april 2021.



Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020.

Barnperspektiv
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare.
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.
Bilagor
1. Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020.
Beslut sänds till
 Den valde
 Mälarens vattenvårdsförbund

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




Förtroendemannaregistret
Kommunsekreteraren
Politisk sekreterare

Datum

Vår beteckning

2021-04-09

KS 20/0749
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 30

51 (60)

2020-01-29

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor 2020
Dnr KS 20/0034

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Österhöjdens garage

Stanislaw Lewalski (M)

Jan Stefanson (KD)

Stockholms länsförbund för
krishantering

Rickard Wikman
Koljo(C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Masoud Zadeh (M)

Katarina Olofsson
(SD)

Stiftelsen Lövsta gård

Stanislaw Lewalski (M)

Liselotte Lundgren

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

Lars Thomasson (C)

Anders Eklöf (L)

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

Marcus Sköld (M)

Vakant

Mälarens vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Göran Malmestedt(M)

Kommuninvest ekonomisk förening

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Mälarbanans intressenter AB

Göran Malmestedt (M)

Jan Stefanson (KD)

Svenskt Vattens föreningsstämma

Marcus Sköld (M)

Mattias Peterson (C)

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:


Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Göran Malmestedt (M)



Till ersättare nomineras Conny Timan (S)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:


Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)



Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S)



Till revisor nomineras: Sara Lauri



Till ersättare som revisor: Ann Janson
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-01-29

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de
styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig
natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar
kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:


Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx



Till ersättare nomineras xxx

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:


Till ledamot i styrelsen nomineras xxx



Till ersättare i styrelsen nomineras xxx



Till revisor nomineras xxx



Till ersättare som revisor: xxx
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2020-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår:
1. Följande ombud och ersättare vid följande bolags- och
föreningsstämmor:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Österhöjdens garage

Stanislaw Lewalski (M)

Jan Stefanson (KD)

Stockholms länsförbund för
krishantering

Rickard Wikman
Koljo(C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Masoud Zadeh (M)

Katarina Olofsson
(SD)

Stiftelsen Lövsta gård

Stanislaw Lewalski (M)

Liselotte Lundgren

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

Lars Thomasson (C)

Anders Eklöf (L)

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

Marcus Sköld (M)

Vakant

Mälarens vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Göran Malmestedt(M)

Kommuninvest ekonomisk förening

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Mälarbanans intressenter AB

Göran Malmestedt (M)

Jan Stefanson (KD)

Svenskt Vattens föreningsstämma

Marcus Sköld (M)

Mattias Peterson (C)



Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB: Göran
Malmestedt (M)



Till ledamot i styrelsen: Stanislaw Lewalski (M)



Till revisor nomineras: Sara Lauri



Till ersättare som revisor: Ann Janson

Camilla Janson (S) föreslår:



Conny Timan (S) till ersättare som kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma.
Helena Austrell (S) till ersättare i styrelsen som kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:

Beslutet skickas till:



Respektive bolag, stiftelse eller förening
Förtroendemannaregistret
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och sekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-04-09

KS 20/0749

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av nytt ombud i bolagsstämman för
Mälarbanans intressenter AB efter Göran
Malmestedt (M)
Förslag till beslut
XX (M) utses till nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter
AB efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ombud i bolagsstämman för Mälarbanans
intressenter AB har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse ett
nytt ombud.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2021.



Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020.

Barnperspektiv
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare.
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.
Bilagor
1. Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020.

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

senter AB efter Göran Malmestedt (M) - KS 20/0749-7 Val av nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter AB efter Göran Malmestedt (M) : Val av nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter AB efter Göran Malmestedt (M)

Kommunledningskontoret
Beslut sänds till
 Den valde
 Mälardalens intressenter AB
 Kommunsekreteraren
 Förtroendemannaregistret
 Politisk sekreterare

Datum

Vår beteckning

2021-04-09

KS 20/0749
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 30
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2020-01-29

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor 2020
Dnr KS 20/0034

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Österhöjdens garage

Stanislaw Lewalski (M)

Jan Stefanson (KD)

Stockholms länsförbund för
krishantering

Rickard Wikman
Koljo(C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Masoud Zadeh (M)

Katarina Olofsson
(SD)

Stiftelsen Lövsta gård

Stanislaw Lewalski (M)

Liselotte Lundgren

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

Lars Thomasson (C)

Anders Eklöf (L)

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

Marcus Sköld (M)

Vakant

Mälarens vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Göran Malmestedt(M)

Kommuninvest ekonomisk förening

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Mälarbanans intressenter AB

Göran Malmestedt (M)

Jan Stefanson (KD)

Svenskt Vattens föreningsstämma

Marcus Sköld (M)

Mattias Peterson (C)

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:


Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Göran Malmestedt (M)



Till ersättare nomineras Conny Timan (S)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:


Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)



Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S)



Till revisor nomineras: Sara Lauri



Till ersättare som revisor: Ann Janson
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-01-29

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de
styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig
natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar
kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:


Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx



Till ersättare nomineras xxx

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:


Till ledamot i styrelsen nomineras xxx



Till ersättare i styrelsen nomineras xxx



Till revisor nomineras xxx



Till ersättare som revisor: xxx

52 (60)

49-7 Val av nytt ombud i bolagsstämman för Mälarbanans intressenter AB efter Göran Malmestedt (M) : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 - Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020

PROTOKOLLSUTDRAG

53 (60)

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2020-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) föreslår:
1. Följande ombud och ersättare vid följande bolags- och
föreningsstämmor:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefanson (KD)

Österhöjdens garage

Stanislaw Lewalski (M)

Jan Stefanson (KD)

Stockholms länsförbund för
krishantering

Rickard Wikman
Koljo(C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Masoud Zadeh (M)

Katarina Olofsson
(SD)

Stiftelsen Lövsta gård

Stanislaw Lewalski (M)

Liselotte Lundgren

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

Lars Thomasson (C)

Anders Eklöf (L)

Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund

Marcus Sköld (M)

Vakant

Mälarens vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Göran Malmestedt(M)

Kommuninvest ekonomisk förening

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Mälarbanans intressenter AB

Göran Malmestedt (M)

Jan Stefanson (KD)

Svenskt Vattens föreningsstämma

Marcus Sköld (M)

Mattias Peterson (C)



Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB: Göran
Malmestedt (M)



Till ledamot i styrelsen: Stanislaw Lewalski (M)



Till revisor nomineras: Sara Lauri



Till ersättare som revisor: Ann Janson

Camilla Janson (S) föreslår:



Conny Timan (S) till ersättare som kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma.
Helena Austrell (S) till ersättare i styrelsen som kommunens ombud vid
föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:

Beslutet skickas till:



Respektive bolag, stiftelse eller förening
Förtroendemannaregistret

