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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande vision för Mälarens
vattenvårdsförbund 2022-2027
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund
överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 18 februari
2021.

Sammanfattning
Upplands-Bro är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och har även
deltagit i projektet Mälaren en sjö för miljoner som kommer att avslutas 2021.
Förbundet har tagit fram ett förslag till vision för verksamheten 2022 – 2027
samt ett förslag till organisation och finansiering. Upplands-Bro förordar
vägval 2 som innebär att kunna utveckla verksamheten i linje med föreslagen
vision. Vägvalet innebär också ett mer åtgärdsinriktat arbete i enlighet med
vattendirektivet. Vägvalet bidrar också till en hållbar utveckling enligt Agenda
2030.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021



Förslag till yttrande den 18 februari 2021



Vattenvård i Mälaren och dess tillrinningsområde 2022 – 2027.
Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022 – 2027, styrelsens förslag



Förslag till organisation och finansiering av Mälarens
vattenvårdsförbund från 2022 och framåt, daterat den 21 december
2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Upplands-Bro kommun är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund som
bland annat arbetar med miljöövervakning av Mälaren. Verksamheten har
utvecklats, bland annat genom MER – Mälaren en sjö för miljoner, ett projekt
där även Upplands-Bro deltagit sedan starten 2013. Syftet med projektet har
varit att stötta kommunerna i det komplexa arbetet med vattenfrågor i arbetet
med EU:s ramdirektiv för vatten. Projektet kommer att avslutas under 2021. En
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utvärdering har gjorts och det fanns ett stort intresse av fortsatt medlemskap i
projektet.
Vattendirektivet och hållbar utveckling genom Agenda 2030
EU:s vattendirektiv trädde i kraft år 2000 och länderna ska arbeta med målet att
åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet för att uppnå god ekologisk och
kemisk status. Det gjordes en vattenutredning 2019 där de särskilt betonar
vikten att fokusera på åtgärder framöver för att uppnå målen med god status.
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 en universell agenda som
innehåller 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar
utveckling. Mälarens vattenvårdsförbund med sina medlemmar har en stor
möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. De målen som berörs i första hand
är rent vatten och sanitet för alla (6), hållbara städer (11) samt ekosystem och
biologisk mångfald (15).
Ny vision för det framtida arbetet
En arbetsgrupp inom förbundet har tagit fram ett förslag till en ny vision för
kommande verksamhet med anledning av projektet Mälaren en sjö för miljoner
löper ut under året. Flera möten har hållits där det varit möjligt att lämna
synpunkter på visionen. I arbetet har statliga myndigheter deltagit, politiker,
kommuner, LRF, vattenverk och företag samt ideella föreningar.
Det långsiktiga målet med för förbundet är rent vatten och friska ekosystem i
Mälaren och dess tillrinnande vattendrag och en viktig del i visionen är att
projektet MER blir en permanent del i det arbetet.
I visionen vill Mälarens vattenvårdsförbund:
-

vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande
mellan medlemmarna,

-

stötta medlemmarna att nå målet en god status i alla vattenförekomster
till 2027 genom en rad åtgärder och arbetsinsatser,

-

förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren
tillsammans,

-

fortsätta bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den,

-

vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta
sektorsmyndigheter,

-

kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.

Organisationen och vägval
Eftersom projektet MER kommer avslutas behöver förbundet göra ett vägval
inför 2022:
Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet
MER
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Miljöövervakning i Mälaren



MER - stöttar de kommuner som deltar med samordning av åtgärder,
projektutveckling och söker finansiering



Åtgärdssamordning



Informerar om resultat från miljöövervakningen och MER



Nätverkar inom styrelse och arbetsgrupper



Driver frågan om bekämpning av sjögull

Vägval 2 – Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022 – 2027


Miljöövervakning i Mälaren inklusive tillrinnande vattendrag och
metoder för uppföljning av åtgärder



Kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av åtgärder,
projektutveckling och söker finansiering. Helhetsgrepp om vattenfrågan
och åtgärder



Arbetar förebyggande med kommande utmaningar



Gör vår röst hörd gentemot sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra
medlemmars behov kring vattenvård i sötvatten



Kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet

Vägval 3 – Återgå till tidigare verksamhet innan MER


Verksamheten omfattar i princip enbart miljöövervakning i Mälaren



Tar fram vissa utredningar



Informerar om resultatet från miljöövervakningen

Finansiering
Upplands-Bro har varit medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund sedan
starten 1998. Kommunen betalar 0,55 kr per invånare för medlemskapet till
förbundet och 1 kr per invånare för projektet MER (sedan 2013), vilket ger
1,55 per kommuninvånare. Vägval 2 med utveckling och organisation enligt
förslaget till vision 2022 – 2027 där alla medlemmarna inom förbundet
omfattas av MER, beräknas kosta 1,25 kr per kommuninvånare för UpplandsBro som tillhör kategorin strandnära kommun helt inom avrinningsområdet.
Det blir alltså billigare för Upplands-Bro än dagens kostnad då fler medlemmar
delar på kostnaden för projektet.
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Kommunens politiska engagemang i Mälarens vattenförbund och
projektet MER
Mälarens vattenvårdsförbund har en styrelse med bland annat politiker. Inom
projektet MER finns ett politiskt nätverk för att utbyta erfarenheter i
vattenfrågor och hjälp att driva vattenfrågor. Utsedd vattenpolitiker från
Upplands-Bro är Mattias Peterson (C), (KS 18/0437).
Ställningstagande
Kommunen ställer sig bakom visionen och förordar vägval 2 då det leder till en
utvecklad verksamhet som är mer åtgärdsinriktad i enlighet med
vattendirektivet och bidrar dessutom till en hållbar utveckling enligt Agenda
2030.

Barnperspektiv
Ett rent vatten fritt från gifter och algblomningar och ett friskt ekosystem
gynnar de barn som lever nu och framtida generationers barn.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström
Tf bitr Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Förslag till yttrande daterat 18 februari 2021
Beslut sänds till
 Mälarens vattenvårdsförbund
 Samtliga nämnder
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Maria Elfström
Kommunekolog
0858-16 90 65
maria.elfstrom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

KS 20/0634

Mälarens vattenvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
@lansstyrelsen.se

Förslag till yttrande över förslag till vision för
Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet
2022 - 2027
Kommunstyrelsens beslut § xx den 17 mars 2021
Upplands-Bro har tagit del av remissen förslag till vision för Mälarens
vattenvårdsförbunds verksamhet mellan åren 2022 och 2027. Förutom visionen
innehåller även remissen förslag till vägval för ny organisation och finansiering
kopplat till vägvalet.
Kommunen ställer sig bakom vägval 2 som innebär att kunna utveckla
verksamheten i linje med föreslagen vision.
Visionen är mycket bra och kommunicerad under framtagandet och speglar väl
ambitionen med att utveckla vattenarbetet framöver i enlighet med
vattendirektivet
Kommunstyrelsen

Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande
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Samhällsbyggnadskontoret/KS
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Kommunstyrelsen

asa.bergstrom@upplands-bro.se

Yttrande - Samråd avseende Vattenfalls
planerade 130 kV ledning sträckan Sigtuna Bålsta
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till Sweco/Vattenfall
Eldistribution AB överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
daterat 11 mars 2021.

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in till avgränsningssamråd inför
ansökan om nätkoncession för bland annat spänningshöjning och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för
effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70
kV. Vattenfall planerar därför att möta kapacitetsbehovet genom att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV
fördelningsstationer. Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets
lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Samhällsbyggnadskontoret har granskat underlaget, framför synpunkter samt
påtalar bland annat behovet av förtydligande om hur Vattenfalls utbyggnad är
beroende av och samordnas med Svenska kraftnäts pågående projekt för ny
400 kV-ledning Hamra-Överby och påverkan på landskapsbilden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021



Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende
kraftledningar Sigtuna - Bålsta, den 7 januari 2021.



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



FÖP 2016 Landsbygdsplan, antagen i juni 2017
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Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in till avgränsningssamråd inför
ansökan om nätkoncession för bland annat spänningshöjning och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta.
Ledningarna berör bland annat Upplands-Bro kommun som har mottagit ett
underlag för undersökningssamråd som är utformat som ett
avgränsningssamråd för att även kunna fylla detta syfte. Skriftliga synpunkter
efterfrågades senast den 12 februari 2021, kommunen har fått förlängd svarstid
i ärendet till den 25 mars.
Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets lokalisering,
omfattning och utformning, samt de miljöeffekter som verksamheten kan antas
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Bakgrund
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för
effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV till regionnätets 70
kV. Vattenfall planerar därför att möta kapacitetsbehovet genom att konvertera
regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV
fördelningsstationer.
Under hösten 2019 genomfördes ett samråd för spänningshöjning av ledning
samt nybyggnation av en kraftledning från station Sigtuna till station Håtuna.
Samrådet genomfördes tillsammans med planerad ny 130 kV ledning på
sträckan Odensala-Sigtuna. Yttrande över samrådsunderlaget lämnades av
kommunstyrelsen den 13 november 2019, § 141.
Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för projektet Sigtuna-Håtuna.
Strax innan sommaren 2020 bestämde Sökanden att ledningen ska gå från
Sigtuna till Bålsta istället för Håtuna. Stationen vid Håtuna ska avvecklas på
sikt och ledningen planeras istället att byggas fram till station Bålsta.
Samrådsunderlaget
På den första delen av sträckan, som ingår i aktuell spänningshöjning, från
Sigtuna till området vid Tjusta, planeras befintliga 70 kV ledningar att
spänningshöjas från 70 kV till 130 kV. På denna sträcka kommer ledningarna
huvudsakligen att stå kvar i befintlig sträckning och i befintliga stolpar, med
mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter för att möjliggöra
spänningshöjningen. Det kan också bli aktuellt med utbyte av enstaka stolpar.
Från Tjusta till station Bålsta planeras byggnation av en ny 130 kV ledning, i
huvudsak parallellt med befintliga 70 kV ledningar. Vid passagen vid Tjusta
kommer ledningen att gå i åkermark. Här korsar den planerade ledningen andra
ledningar och delar av åkermarken har befintligt intrång från kraftledningar.
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Se kartor nedan för ledningar som berörs av det planerade projektet:

Befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna
och Bålsta.

Förordad sträckning i aktuellt samråd,
förändring inringad

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av avgränsningssamråd inför ansökan
om nätkoncession för bland annat spänningshöjning och ombyggnation av
befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta, januari 2021.
Samhällsbyggnadskontoret anser att uppgradering av elnätet är en angelägen
fråga. I det tidigare avgränsningssamrådet, hösten 2019, översändes
kompletterande information om sträckan och kommunen förordade inte något
eftersom de fulla konsekvenserna inte var synliggjorda. Vid det samrådet
framfördes behovet av förtydligande kring beroenden och samordning med
Svenska kraftnäts pågående projekt för ny 400 kV-ledning Hamra-Överby, det
föreligger fortfarande. Det är svårt att överblicka hur dessa båda projekt
påverkar varandra och vad konsekvenserna blir sammantaget. Finns
förutsättningar att de samlokaliseras eller ej? Uppstår kumulativa effekter av
flera spänningshöjningar samtidigt? Beskrivningar av detta saknas nu helt i
underlaget.
I underlaget hänvisas till ÖP 2010 trots att kommunfullmäktige antagit en
fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, senare. Av FÖP 2016
framgår tydligt att påverkan kommer ske på områden som i översiktsplanen
pekas ut för ny bebyggelse och som gröna kopplingar. Till exempel ”området
mellan Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby”. Se kartorna ”Bebyggelseutveckling”
på sidan 47, ”Gröna kopplingar” på sidan 73, ”Kulturmiljöer ur ÖP 2010” på
sidan 89 samt ”Landskapsanalys” på sidan 91 som med tillhörande
beskrivningar är extra relevanta.
Samhällsbyggnadskontoret påtalar att Riksintresset för kulturmiljövården
Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35] till stor del handlar om landskapsbilden samt
att befintliga ledningar inte har prövats mot det riksintresset. Där ny mark tas i
anspråk för ändrad ledningsdragning kommer landskapsbilden att förändras,
dessa går till stor del i jordbrukslandskap där påverkan kommer att ske. Det är
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därför rimligt med större uppmärksamhet på effekterna på landskapsbilden
inom riksintresset för kulturmiljövården. Utformning bör ske med ovanstående
i åtanke, inte bara skada på, utan även möjlighet att stärka riksintresset bör
behandlas.
I huvudsak anser kontoret att det är positivt att Håtuna stationen avvecklas och,
i och med det, ledningarna till den samt att ledningssträckningen i
Tjustaområdet ändras i enlighet med huvudalternativet. Generellt förordar
kommunen markförlagd kabel genom hela kommunen, detta ska särskilt
beaktas vid framdrift med ny ledningen genom Tjustaområdet, på samtliga
platser nära bostäder eller där det planeras för bebyggelse.
Av underlaget framgår att enstaka stolpar kan komma att bytas. Eftersom de är
av äldre modell finns en risk att de är kreosotimpregnerade vilket behöver
beaktas. Föroreningar har under drifttiden lakat ut i marken runt stolparna
varför Samhällsbyggnadskontoret anser att Vattenfall ska identifiera
omfattning och bedöma risken i samband med stolpbyte.
Vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning anser kommunen, utöver det
som framgår i underlaget, att följande aspekter ska belysas:





Svenska kraftnäts 400 kV ledning. Samlokalisering? Kumulativa
effekter av flera spänningshöjningar?
Landskapsbilden utifrån beskrivning i FÖP 2016, området i sin
helhet för boende.
Föroreningsrisk. Identifiera omfattning och bedöma risker.
Barnperspektivet

Barnperspektiv
Både bostads- och fritidshusbebyggelse finns nu och kommer att utvecklas i
det direkta närområdet till föreslagen spänningshöjning. En fungerande god
infrastruktur vilket inkluderar elförsörjning är till gagn för alla kommunens
medborgare och verksamheter inklusive barnen. Upplands-Bro ska fortsätta
vara en ”grön” kommun där möjligheter till närrekreation och friluftsliv
utvecklas, bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna belyses även ur ett barnperspektiv. Det vore
önskvärt att detta fanns med som en egen rubrik i Vattenfalls underlag.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Linda Edgren

Åsa Bergström

Tf Samhällsbyggnadschef

Tf bitr Samhällsbyggnadschef
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Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 11 mars 2021
2. Vattenfall Eldistributions underlag för avgränsningssamråd avseende
kraftledningar Sigtuna - Bålsta, den 7 januari 2021.
Beslut sänds till
 Vattenfall Eldistribution AB genom Sweco Energy AB,
sigtunabalsta@sweco.se
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KOMMUNSTYRELSEN
Datum

Vår beteckning

2021-03-11

KS 21/0065

Er beteckning

Vattenfall Eldistribution AB, gm
sigtunabalsta@sweco.se

Yttrande - Samråd avseende Vattenfalls
planerade 130 kV ledning sträckan Sigtuna Bålsta
Kommunstyrelsens beslut § xx den 17 mars 2021
Upplands-Bro kommun har tagit del av avgränsningssamråd inför ansökan om
nätkoncession för bland annat spänningshöjning och ombyggnation av
befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta, januari 2021.
Upplands-Bro kommun anser att uppgradering av elnätet är en angelägen fråga.
I det tidigare avgränsningssamrådet, hösten 2019, översändes kompletterande
information om sträckan och kommunen förordade inte något eftersom de fulla
konsekvenserna inte var synliggjorda. Vid det samrådet framfördes behovet av
förtydligande kring beroenden och samordning med Svenska kraftnäts pågående
projekt för ny 400 kV-ledning Hamra-Överby, det föreligger fortfarande. Det är
svårt att överblicka hur dessa båda projekt påverkar varandra och vad
konsekvenserna blir sammantaget. Finns förutsättningar att de samlokaliseras
eller ej? Uppstår kumulativa effekter av flera spänningshöjningar samtidigt?
Beskrivningar av detta saknas nu helt i underlaget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I Upplands-Bro antogs en fördjupad översiktsplanen för landsbygden, FÖP
2016, av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81. (Se kommunens
webbsida: www.upplands-bro.se/landsbygdsplan.) Av FÖP 2016 framgår
tydligt att påverkan kommer ske på områden som i översiktsplanen pekas ut för
ny bebyggelse och som gröna kopplingar. Till exempel ”området mellan Tjusta
och Håbo-Tibble kyrkby”. Se kartorna ”Bebyggelseutveckling” på sidan 47,
”Gröna kopplingar” på sidan 73, ”Kulturmiljöer ur ÖP 2010” på sidan 89 samt
”Landskapsanalys” på sidan 91 som med tillhörande beskrivningar är extra
relevanta.
Upplands-Bro kommun påtalar att Riksintresset för kulturmiljövården Håtuna –
Håbo-Tibble [AB 35] till stor del handlar om landskapsbilden samt att
befintliga ledningar inte har prövats mot det riksintresset. Där ny mark tas i
anspråk för ändrad ledningsdragning kommer landskapsbilden att förändras,
dessa går till stor del i jordbrukslandskap där påverkan kommer att ske. Det är
därför rimligt med större uppmärksamhet på effekterna på landskapsbilden
inom riksintresset för kulturmiljövården. Utformning bör ske med ovanstående
i åtanke, inte bara skada på, utan även möjlighet att stärka riksintresset bör
behandlas.
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

2021-03-11

KS 21/0065

KOMMUNSTYRELSEN
I huvudsak anser kommunen att det är positivt att Håtuna stationen avvecklas
och, i och med det, ledningarna till den samt att ledningssträckningen i
Tjustaområdet ändras i enlighet med huvudalternativet. Generellt förordar
kommunen markförlagd kabel genom hela kommunen, detta ska särskilt
beaktas vid framdrift med ny ledningen genom Tjustaområdet, på samtliga
platser nära bostäder eller där det planeras för bebyggelse.
Av underlaget framgår att enstaka stolpar kan komma att bytas. Eftersom de är
av äldre modell finns en risk att de är kreosotimpregnerade vilket behöver
beaktas. Föroreningar har under drifttiden lakat ut i marken runt stolparna
varför kommunen anser att Vattenfall ska identifiera omfattning och bedöma
risken i samband med stolpbyte.
Upplands-Bro ska fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till
närrekreation och friluftsliv utvecklas, bland annat för att kunna säkerställa
tillgången till rekreationsområden för barn och för kommande generationer.
Därför är det särskilt viktigt att konsekvenserna belyses även ur ett
barnperspektiv. Det vore önskvärt att detta fanns med som en egen rubrik i
Vattenfalls underlag.
Vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning anser kommunen, utöver det
som framgår i underlaget, att följande aspekter ska belysas:


Svenska kraftnäts 400 kV ledning. Samlokalisering? Kumulativa
effekter av flera spänningshöjningar?



Landskapsbilden utifrån beskrivning i FÖP 2016, området i sin helhet
för boende.



Föroreningsrisk. Identifiera omfattning och bedöma risker.



Barnperspektivet

Upplands-Bro kommun
Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för att
spänningshöja befintliga kraftledningar från 70 kV till 130 1 kV, samt byggnation av ny 130 kV kraftledning,
mellan Sigtuna och Bålsta. Ledningarna berör Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner, Stockholms och
Uppsala län.
Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd, det är dock utformat som ett avgränsningssamråd
för att även kunna fylla detta syfte2. Syftet med samrådet är att utreda om verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets lokalisering, omfattning och utformning, samt
de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

1.1 Bakgrund, syfte och behov
1.1.1 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående
samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya
markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av
kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att
möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat
omfattar regionnätet i Stockholm.
Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning
från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att
konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det
innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom
regionnätet.
I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I
de flesta fall innebär det dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. Huvudalternativet har
varit att bygga om i befintliga sträckningar, där det är möjligt. Där det inte är möjligt anläggs nya ledningar. På
vissa delsträckor, där det är svårframkomligt och finns starka motstående intressen som gör att det inte går att
bygga om ledningen i anslutning till befintlig ledning, har nya sträckningar föreslagits. I enstaka fall föreslås att
kortare delsträckor byggs om med markkabel, då alternativ med luftledning inte finns på grund av att fysiskt
utrymme saknas.

1

Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning. Ledningarnas
driftspänning är egentligen något högre än dessa värden, 77 respektive 138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning,
dvs. den högsta spänningen för vilken anläggningen är konstruerad, är i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerade
ledningar kommer i detta samrådsunderlag att benämnas 130 kV ledningar.
2

Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (6 kap. 23§ Miljöbalken)
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som ska göras
inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ Miljöbalken)
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Helt nya sträckningar mellan anslutningspunkterna för ledningarna har studerats i tidigt skede. I de flesta fall
är befintliga ledningar anpassade för att minimera sträckningen och undvika påverkan på omgivningen.
Ledningarna har funnits på aktuella platser under lång tid och omgivningarna har således även anpassats
efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya sträckningar inom aktuella områden är mycket svårt med
avseende på bebyggelse, skyddade områden (exempelvis naturreservat) mm. Det innebär oftast längre
sträckningar med mer intrång och påverkan på omgivande områden jämfört med att samlokalisera med
befintliga ledningar, där ett intrång redan finns idag. För befintliga ledningar och sträckningar innehar
Sökanden rättigheter för sina ledningar. De alternativ som utretts och de avväganden som gjorts för den
ledning som behandlas i detta underlag framgår i nedanstående avsnitt.

1.1.2 Aktuella ledningar
Befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Håtuna samt från Håtuna till Bålsta, se Figur 1, ingår i
ovannämnda strategi, att spänningshöja regionnätet i Stockholm till 130 kV. Under hösten 2019 planerade
Sökanden att spänningshöja ledningen från Sigtuna till Håtuna. Sedan dess har det beslutats att stationen vid
Håtuna ska avvecklas på sikt. Sökanden planerar nu i stället att spänningshöja ledningsnätet från Sigtuna till
Bålsta.
På den första delen av sträckan, som ingår i aktuell spänningshöjning, från Sigtuna till området vid Tjusta,
planeras befintliga 70 kV ledningar att spänningshöjas från 70 kV till 130 kV. På denna sträcka kommer
ledningarna huvudsakligen att stå kvar i befintlig sträckning och i befintliga stolpar, med mindre justeringar
och utbyte av vissa ledningskomponenter för att möjliggöra spänningshöjningen. Det kan också bli aktuellt
med utbyte av enstaka stolpar. Från Tjusta till station Bålsta planeras byggnation av en ny 130 kV ledning, i
huvudsak parallellt med befintliga 70 kV ledningar.
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Ledningarna kommer att utgöra en viktig del av det regionala ledningsnätet som förser de norra delarna av
Stockholm med el. De befintliga ledningarnas sträckning kan ses i Figur 1 nedan.

Figur 1. Befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Bålsta.
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1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar ca 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har ca 880 anställda, i
huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen ca 3 miljarder kronor i att
bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att
bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att
kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och
sätta standarden för framtidens energilösningar.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan antas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs. tillstånd) ska erhållas. Vid ett
eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över
processen.
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Figur 2. Tillståndsprocessen för kraftledningar, nätkoncession för linje.

2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av
ett engångsbelopp när avtalet tecknades. För aktuellt projekt kommer nya markupplåtelseavtal att behöva
tecknas, och ny ledningsrätt sökas, på sträckan Tjusta-Bålsta där en ny ledning planeras.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som till
exempel anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område
enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Tidigare samråd
Under hösten 2019 genomfördes ett samråd för spänningshöjning av kraftledning samt nybyggnation av en
kraftledning från station Sigtuna till station Håtuna. Samrådet genomfördes tillsammans med planerad ny
130 kV ledning på sträckan Odensala-Sigtuna. Inför aktuellt samråd har de båda projekten delats upp då
förutsättningarna för de båda sträckorna är olika. Samråd genomförs således separat för de två olika
projekten.
Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för projektet Sigtuna-Håtuna. Strax innan sommaren 2020
bestämde Sökanden att ledningen ska gå från Sigtuna till Bålsta istället för Håtuna. Stationen vid Håtuna ska
avvecklas på sikt och ledningen planeras istället att byggas fram till station Bålsta.
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2.3 Genomförande av samråd samt bedömning av betydande miljöpåverkan
Detta dokument utgör underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd. Samrådet genomförs och
utformas som ett avgränsningssamråd. Samrådet genomförs med Länsstyrelsen i Stockholms län och
Uppsala län, berörda kommuner, övriga myndigheter och organisationer, de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda av verksamheten samt allmänheten.
Detta samråd genomförs skriftligen. Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Sökanden
bedömt att det inte är lämpligt att genomföra öppna samrådsmöten. Enskilda kontakter välkomnas av
Sökanden och kan utformas på lämpligt sätt i syfte att uppfylla berörda parters behov för att kunna ta del av
relevant information under samrådsprocessen.
Efter genomfört samråd kommer Sökanden att begära att Länsstyrelsen tar beslut huruvida projektet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
3.1 Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att planerade ledningar och spänningshöjning inte kommer till stånd. Detta skulle
medföra mycket stora negativa konsekvenser för elförsörjningen i Stockholmsområdet då dessa åtgärder
behövs för att klara av den ökade energianvändningen i samhället och tillväxten i regionen.
Spänningshöjningen på sträckan Sigtuna-Tjusta medför endast utbyte av ledningskomponenter och inget
ytterligare markanspråk. Således innebär nollalternativet på denna sträcka i princip samma miljökonsekvenser
som för befintlig anläggning.
På sträckan Tjusta-Bålsta planeras en ny 130 kV ledning. Nollalternativet innebär att de miljökonsekvenser
som byggnation av ledningen skulle medföra uteblir.

3.2 Luftledning/Markkabel
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Ledningar inom
regionnätet byggs normalt som luftledningar, till stor del på grund av driftsäkerheten. Nätägare har ett
långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Felsökning och
avhjälpning av fel går betydligt snabbare för luftledningar jämfört med markförlagda ledningar vilket är en
viktig aspekt i valet av teknisk utförande. Markförlagda ledningar är också betydligt dyrare än luftledningar.
Erfarenheter från regionnätsprojekt i Stockholmsområdet de senaste åren visar på en 6–9 gånger högre
kostnad för utförande med markkabel jämfört med motsvarande luftledning. Vid markförläggning av
regionnätsledningar krävs omfattande schakt, ofta med behov av sprängning, vilket medför irreversibla skador
på marken medan man för luftledningar endast behöver schakta på enstaka platser, vid stolpplaceringar.
Dessa placeringar kan i viss mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken.
Utöver de ovan nämnda nackdelarna med kabel finns även problem med produktion av reaktiv effekt i
kablarna som kräver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felströmmar, inte minst
jordfelsströmmar, blir höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att bemästra och
kräver dels dyr utrustning i stationerna och, när de blir extremt stora, att nätet byggs på ett annat sätt vilket i
regel innebär ännu flera ledningar.
Markförläggning av regionnätsledningar sker normalt endast där det inte är möjligt att ta sig fram med
luftledning, det vill säga att fysiskt utrymme saknas för en luftledning. Då driftsäkerheten för kabel är sämre
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krävs dubbla ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. Markförläggning på
delsträckor mitt på en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid övergångarna mellan
luftledning och kabel. Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte lika stora felkällor och är
därför något vanligare. Sammantaget är luftledning det generellt ”bästa valet av teknik” (BAT) för Vattenfall
Eldistribution som nätägare.
Aktuella ledningar planeras till stor del att kvarstå som luftledning mellan Sigtuna och Tjusta. För passagen ut
från Sigtuna station kan det bli aktuellt med markkabel en kort sträcka. Från Tjusta till Bålsta avses en ny
130 kV ledning att byggas i luftledningsutförande.

3.3 Alternativutredning
3.3.1 Förstudie
Befintliga ledningar mellan Sigtuna och Bålsta planeras att spänningshöjas, från 70 kV till 130 kV. På den
första sträckan, ner till en punkt öster om Tjusta, nedan kallad Tjusta, kan två befintliga 70 kV ledningar
användas med mindre tekniska justeringar. På resterande sträcka, ner till Bålsta, planeras en ny 130 kV
ledning att byggas.
I ett inledande skede studerades tre alternativ för ledningen. Huvudalternativet utgjorde spänningshöjning av
befintliga ledningar samt byggnation längs med befintliga 130 kV ledningar. Två alternativa stråk studerades i
ny ledningssträckning. De studerade stråken illustreras i Figur 3 nedan.
Huvudalternativet avser spänningshöjning av de befintliga ledningarna genom mindre tekniska åtgärder på
befintlig teknisk struktur fram till Tjusta. På så sätt minimeras erforderliga åtgärder och behovet av nytt
markintrång. Vidare planeras en ny 130 kV ledning i huvudsak i parallellgång med befintliga 70 kV ledningar.
Vid Tjusta går befintliga ledningar i närheten av bebyggelse. Här studerades därför ett större område för att
kunna revidera sträckningen till en passage längre från bebyggelsen.
Det alternativa stråket går huvudsakligen i orörd mark och medför en helt ny skogsgata där ledningarna går
genom skogsmark. Stråket utgår inledningsvis från station Sigtuna i sydvästlig riktning och korsar
Håtunaviken lite längre norrut jämfört med huvudalternativet. Strax efter passagen av Håtunaviken korsar
alternativ 1a de befintliga 70 kV ledningarna för att undvika bebyggelse vid Aske. Stråket fortsätter på den
östra sidan av de befintliga ledningarna och korsar ett flertal större kraftledningar strax väster om Helgesta.
Det rundar Skråmsta på dess östra sida, korsar väg 269 och fortsätter till station Bålsta i sydvästlig riktning.
Den sista sträckan är gemensam för de två alternativa stråken. Stråk 1a undviker passage av bebyggelse vid
Tjusta och Väst-Tibble. Å andra sidan tillförs passage vid Hållunda, Helgesta, Håbo-Tibble, Kyrkbyn och
Skråmsta.
Det andra alternativet 1b fortsätter, efter passagen av Håtunaviken, i sydvästlig riktning väster om Aske.
Stråket korsar ett flertal större kraftledningar, passerar mellan Björkudden och Kvarnnibble och fortsätter
sedan i sydlig riktning för att korsa väg 269 (anges felaktigt som väg 263 i kartor nedan) samt de befintliga 70
kV ledningarna öster om Lövhagen. Stråket ansluter till alternativ 1a den sista sträckan in till station Bålsta.
Även detta stråk undviker befintlig bebyggelse men tillför nya passager av bebyggelse vid Aske, Björkudden,
Kvarnnibble och Lövhagen.
Alla alternativ redovisade ovan avser utförande med luftledning i portalstolpar i trä eller kompositmaterial,
alternativt enbenta stålstolpar.
De befintliga ledningarna från Sigtuna kan raseras om den alternativa sträckningen väljs söderut från
stationen. De befintliga två 70 kV ledningarna mellan Tjusta och station Bålsta är uppförda i gemensamma
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trebenta träportalstolpar. Dessa ledningar kommer inte kunna raseras förrän station Håtuna har avvecklats.
Således medför de alternativa sträckningarna på denna sträcka att nya ledningssträckningar tillförs i
landskapet. Huvudalternativet på denna sträcka består huvudsakligen av parallellgång med befintliga
ledningar samt nybyggnation i befintlig kraftledningsgata vilket bedöms medföra en mindre påverkan.
De alternativa stråken har jämförts utifrån miljöpåverkan och sammanfattas i nedanstående avsnitt.

Figur 3. Alternativa stråk i förstudien.
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3.3.1.1 Markanvändning, bebyggelse, planer
Huvudalternativet medför minsta möjliga markintrång då befintliga stolpar kan utnyttjas på sträckan SigtunaTjusta, där Sökanden innehar markrättigheter, och ny 130 kV ledning uppförs parallellt med befintliga
ledningar på huvuddelen av resterande sträcka ner till Bålsta, där befintlig ledningsgata då behöver breddas.
Sträckningen kvarstår huvudsakligen i befintlig ledningsgata. De alternativa stråken innebär huvudsakligen
helt nytt markintrång i tidigare opåverkad mark.
Alla tre alternativ korsar Europaväg 18, väg 269 samt kommunala och enskilda vägar.

Figur 4. Berörda intressen för Försvaret.
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Det alternativa stråket 1a kan hålla ett större avstånd till Försvarsmaktens påverkansområde, som utgör ett
område utanför ett riksintresse som omfattas av sekretess (se Figur 4). Huvudalternativet och alternativ 1b
tangerar utkanten av detta område. Inget av alternativen bedöms medföra påverkan på det utpekade
området.
Huvudalternativet bedöms medföra liten påverkan på markanvändning, bebyggelse och planer medan
alternativen 1a och 1b bedöms medföra måttlig påverkan.
3.3.1.2 Natur- och kulturmiljö
Berörda intressen för natur- och kulturmiljö redovisas i Figur 5 nedan. Huvudalternativet medför mindre nytt
markintrång jämfört med en ledning inom studerade alternativa stråk och framförallt bibehållet intrång i redan
påverkade markområden. Huvudalternativet bedöms således medföra mindre påverkan på naturmiljön jämfört
med alternativen.
Naturreservatet Hällsboskogen norr om station Sigtuna bedöms inte påverkas av något av alternativen. Längs
med alla tre alternativ finns några sumpskogar. Längs med de alternativa stråken finns dessutom några
naturvärdesobjekt och ett område med naturvårdsavtal samt två områden identifierade i våtmarksinventeringen. Alla dessa områden kommer ej att kunna undvikas, men en framtida ledningssträckning
bedöms kunna planeras så att konsekvenserna kan minimeras.
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Alla tre alternativ sträcker sig inom ett riksintresse för kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble.
Huvudalternativet utgör ingen tillkommande ledningssträckning i orörd terräng. De båda alternativa stråken
innebär ett nytt element i landskapet vilket kan påverka riksintresset negativt. Alla tre alternativ berör flera
utpekade kulturlämningar (ej utmärkta i Figur 5 nedan). Påverkan på dessa bedöms kunna undvikas genom
anpassade stolpplaceringar samt att hänsyn tas under framtida underhållsarbeten.
Huvudalternativet bedöms medföra liten påverkan på natur- och kulturmiljön medan de alternativa stråken
bedöms ge måttlig påverkan.

Figur 5. Berörda intressen för naturmiljön och kulturmiljön (fornlämningar ej redovisade).
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3.3.1.3 Friluftsliv och landskapsbild
Alla tre alternativen berör området ”Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län” som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet (se Figur 6 nedan).

Figur 6. Riksintresse för rörligt friluftsliv.
För huvudalternativet förändras inte påverkan på landskapsbilden jämfört med idag då befintliga ledningar
nyttjas på en stor del av sträckan och den nya 130 kV ledningen byggs parallellt med befintliga ledningar. De
alternativa stråken medför en helt ny skogsgata i det värdefulla strövområdet som riksintresset utgör. De
medför också en ny påverkan på landskapsbilden.
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Där alternativen sträcker sig över åkermark kan landskapsbilden påverkas i viss mån. Där de går genom
skogsmark begränsas dock ledningens exponering i öppet landskap. Alternativt stråk 1a passerar i närheten
av bebyggelse till en något mindre del än de båda andra alternativen, men tillför å andra sidan ett nytt inslag i
närheten av bebyggelse på ett flertal platser.
Huvudalternativet bedöms medföra liten påverkan på friluftsliv och landskapsbild medan alternativa stråk
bedöms medföra måttlig påverkan.
3.3.1.4 Boendemiljö
Alla tre alternativ passerar bostadsbebyggelse vid ett flertal platser. Avseende elektromagnetiska fält följer
sökanden försiktighetsprincipen i miljöbalken, se avsnitt 4.5 nedan.
Huvudalternativet och alternativ 1a bedöms medföra liten påverkan på boendemiljön medan alternativ 1b
bedöms medföra måttlig påverkan.

3.3.2 Val av stråk
I Tabell 1 nedan redovisas den samlade bedömningen av påverkan för de utredda alternativen.
Tabell 1 samlad bedömning
Markanvändning,
bebyggelse planer

Natur- och
kulturmiljö

Friluftsliv och
landskapsbild

Boendemiljö och
elektromagnetiska fält

Huvudalternativ

Liten påverkan

Liten påverkan

Liten påverkan

Liten påverkan

Alternativt stråk
1a

Måttlig påverkan

Måttlig påverkan

Måttlig påverkan

Liten påverkan

Alternativt stråk
1b

Måttlig påverkan

Måttlig påverkan

Måttlig påverkan

Måttlig påverkan

Efter genomförd förstudie har Sökanden gjort bedömningen att det mest lämpliga är att spänningshöja aktuell
ledning genom att till största del utnyttja befintlig teknisk struktur, med visst utbyte av ledningskomponenter,
mellan Sigtuna och Tjusta samt att bygga en ny ledning på sträckan Tjusta-Bålsta, till största del parallellt
med befintliga 70 kV ledningar.
En ny sträckning i orörd terräng inom de alternativa stråken skulle innebära helt nytt markintrång. Det innebär
att helt ny ledning behöver uppföras och befintliga ledningsdelar kan inte nyttjas. Det alternativa stråk som
utreddes i förstudien bedöms medföra måttlig påverkan på naturmiljön i området. Det medför också större
negativa konsekvenser för friluftsliv och landskapsbild i området, jämfört med huvudalternativet.
Utöver ovanstående innebär huvudalternativet ett minimalt behov av nytt byggnadsmaterial samt transporter
och arbetsmaskiner, vilket är mycket positivt ur resurshushållningsperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Då huvudalternativet medför en betydligt mindre påverkan på miljön har Sökanden valt att samråda kring
detta alternativ. Samrådet syftar dock till att inhämta information om området och synpunkter från berörda
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parter för att kunna göra justeringar och ändra den gjorda bedömningen om det finns skäl till det. Aktuell
sträckning inom stråket presenteras i avsnitt 0 nedan.

3.3.3 Utredda alternativ vid Tjusta
Sökanden har studerat alternativa sträckningar vid Tjusta där ett flertal befintliga ledningar behöver korsas, se
Figur 7 nedan. De båda alternativen sträcker sig på vardera sida av befintlig ledning som aves att raseras
efter det att den nya ledningen byggts. Alternativet i sydost avfärdades i ett tidigt skede. Det bedöms inte vara
tekniskt genomförbart att korsa befintliga ledningar i denna sträckning. Det nordostliga alternativet är det som
förordas vidare i nu aktuellt samråd.

Figur 7. Förordat alternativ, ny 130 kV ledning, och förkastat alternativ vid Tjusta.
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3.4 Lokalisering
Från station Sigtuna sträcker sig idag en dubbel 70 kV ledning i sydvästlig riktning. Ledningssträckningen
korsar Håtunaviken på en sträcka av ca 600 meter och fortsätter sedan i ca 1,8 km fram till en punkt öster om
Tjusta, nedan kallad Tjusta, se Figur 8 nedan. Ledningen är utförd i enbenta stålstolpar. Sökanden planerar
att behålla ledningen i befintligt utförande bortsett från några mindre åtgärder som möjliggör en uppgradering
till 130 kV. Ledningen kommer därefter kunna drivas som en 130 kV ledning istället för en dubbel 70 kV
ledning. Eventuellt kan enstaka stolpar behöva bytas ut.
Från Tjusta och vidare mot Bålsta planeras en ny 130 kV ledning. Inledningsvis går ledningen i ny sträckning
över åkermark. På den första sträckan, korsar den planerade ledningen fyra andra ledningar, två 220 kV
ledningar samt två 70 kV ledningar.
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När den planerade ledningen har korsat befintliga ledningar fortsätter den i en sträckning och korsar en
mindre väg vid Håbolund. Sträckningen fortsätter västerut över åkermark. Ledningen korsar en
lokalnätsledning samt två befintliga 70 kV ledningar och fortsätter i sydvästlig riktning parallellt med de
befintliga ledningarna vidare ner till station Bålsta.

Figur 8. Översikt av planerad spänningshöjning och förordad sträckning i aktuellt samråd.
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3.5 Teknisk utformning
3.5.1 Utformning av befintlig luftledning som ska spänningshöjas Sigtuna – Tjusta
Dubbelledningen mellan station Sigtuna och Tjusta är utförd i gemensamma enbenta stålstolpar med vertikalt
placerade faslinor, se Figur 9 nedan. Sökanden planerar att behålla ledningen i befintligt utförande och med
mindre åtgärder uppgradera ledningen till 130 kV. Isolatorkedjorna kommer att bytas ut på befintliga stolpar
samt att en ny lina med optoförbindelse installeras för att möjliggöra spänningshöjningen. Det kan bli aktuellt
att byta ut enstaka stolpar om de inte klarar den last som spänningshöjningen medför. Nya stolpar kommer att
ha samma konstruktion som de befintliga. Vid specifika stolpplatser kan det dock bli aktuellt med andra
konstruktioner där förhållanden så kräver. Topplina av typen OPGW för datakommunikation kommer att
placeras i toppen av kraftledningsstolparna. Spannlängden (avståndet mellan stolparna) uppgår normalt till ca
150–250 meter. Stolphöjden är normalt ca 25–35 meter. Både stolparnas höjd och spannlängd varierar
beroende på terräng- och markförhållanden.
Anslutningen till station Sigtuna behöver anpassas till aktuella förutsättningar vid byggnationen. Stationen ska
byggas om för att möjliggöra spänningshöjningen till 130 kV och förutsättningarna för ombyggnationen
påverkar anslutningen. Det kan därför bli aktuellt med markkabel en kort sträcka närmast stationen.

Figur 9. Skiss av raklinjestolpe (vänster) och vinkelstolpe (höger) för dubbelledning i gemensamma enbenta
stålstolpar.
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3.5.1.1 Markbehov
De befintliga ledningarna är utförda som trädsäkra, vilket innebär att inga träd får bli så höga att dessa
riskerar att växa in i eller falla på kraftledningarna. Skogsgatans bredd uppgår i normalfallet till ca 35 meter
(se Figur 10 nedan). Utöver den avverkning som sker inom skogsgatan måste enstaka så kallade kantträd
avverkas i sidoområdena. Detta gäller träd som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada
ledningarna. Avverkning och röjning av ledningsgatan sker med jämna mellanrum.

Figur 10. Principskiss av en ledningsgata, dvs. skogsgata med tillhörande sidoområde för en trädsäker
dubbelledning i gemensamma enbenta stolpar.
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3.5.2 Utformning av ny 130 kV kraftledning Tjusta - Bålsta
Från Tjusta fram till kraftledningsgata för befintlig ledning planeras ledningen att uppföras i portalstolpar med
stolpben av impregnerat trä eller kompositmaterial. En alternativ utformning är enbenta stolpar av stål.
Stolptyperna redovisas i Figur 11 nedan. Portalstolpar i trä har en höjd på ca 15–20 meter, portalstolpar i
komposit har en höjd på ca 15–30 meter. Spannlängden, dvs. avståndet mellan stolparna, uppgår normalt till
ca 150–250 meter. Enbenta stålstolpar får en höjd om ca 20–35 meter och en spannlängd om ca 150–250
meter. Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att variera beroende på terräng- och
markförhållanden samt stolpmaterial. Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner
om förhållanden så kräver, exempelvis vid korsningar av vägar och järnväg eller andra ledningar. Vid vinklar
kan det bli aktuellt med stagade stolpar, dessa stolpar kan också bli bredare än raklinjestolparna. En topplina
av typen OPGW för datakommunikation kommer att placeras i toppen av kraftledningsstolparna.

Figur 11. Skiss av portalstolpe respektive enbent stålstolpe.
Vid anslutning till station Bålsta planeras en ny ändstolpe att byggas för att möjliggöra anslutningen. Detta
leder till att en ändstolpe för E.ON Energidistributions lokalnätsledning behöver förflyttas ca 10 meter i
nordvästlig riktning.
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3.5.2.1 Markbehov
Ledningarna planeras att utföras trädsäkra vilket innebär att inga träd får bli så höga att dessa riskerar att
växa in i eller falla på kraftledningarna.
Sträckningen söderut från Tjusta, där den planerade ledningen går i tidigare orörd mark, medför att en ny
skogsgata behöver tas upp. Ledningen går huvudsakligen över åkermark, men där ledningen passerar skog
blir den nya skogsgatan ca 40 meter bred för portalstolpar och ca 35 meter bred för enbenta stolpar, se Figur
12 och 13 nedan. Vinkelstolpar tar upp något mer mark i anspråk än en raklinjestolpe.

Figur 12. Principskiss av en ledningsgata för portalstolpe.

Figur 13. Principskiss av en ledningsgata för enbent stolpe.

23
Samrådshandling undersöknings- och avgränsningssamråd - spänningshöjning av befintliga kraftledningar
samt nybyggnation av kraftledning Sigtuna – Bålsta

mråd avseende Vattenfalls planerade 130 kV ledning sträckan Sigtuna - Bålsta - KS 21/0065-4 Yttrande - Samråd avseende Vattenfalls planerade 130 kV ledning sträckan Sigtuna - Bålsta : Sigtuna - Bålsta. Samrådsunderlag_ink bilagor_Optimized.pdf

Där ledningen byggs parallellt med de befintliga ledningarna ner till Bålsta breddas den befintliga skogsgatan.
För enbenta stålstolpar breddas gatan ca 25 meter och för portalstolpar breddas gatan ca 30 meter, se Figur
14 och 15 nedan.

Figur 14. Ledningen anläggs huvudsakligen parallellt med befintliga 70 kV ledningar (sambyggda) och en
lokalnätsledning. Skogsgatan breddas med ca 25 meter.

Figur 15. Ledningen anläggs huvudsakligen parallellt med befintliga 70 kV ledningar (sambyggda) och en
lokalnätsledning. Skogsgatan breddas med ca 30 meter.

3.6 Underhåll
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna
besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå erforderliga åtgärder.
Besiktningen görs till största delen från helikopter.
Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar
och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att
genomföras för ledningen, vilket görs idag på befintlig sträcka Sigtuna - Tjusta. Specifika framtida
underhållsåtgärder på till exempel stolpar och stag kan inte förutses i nuläget. Åtgärderna för befintlig ledning
Sigtuna – Tjusta är dock aktuella oavsett om ledingen skulle fortsätta drivas med 70 kV eller som nu är
föreslaget att spänningshöjas till 130 kV. Samma underhållsbesiktning kommer att ske för resterande sträcka,
Tjusta – Bålsta.
Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning
av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och
personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och
avverkning av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på
tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid
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minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan
kommande röjning sker, röjs bort.
Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde
sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar/ våtmarker ska
särskild hänsyn tas för att undvika markskador vid avverkning. Det säkerställs genom att anpassa tidpunkten,
maskinval och metoder till gällande förutsättningar, exempelvis att det sker motormanuellt.
Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver
ofta tyngre terränggående fordon.
Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I strandzoner
vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla skuggning i den mån
det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet.
Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används
den befintliga ledningsgatan som transportväg.

3.6.1 Samråd vid underhåll
I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer
Sökanden att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive
2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEDÖMDA EFFEKTER
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.
Genomgång av berörda intressen längs ledningssträckningen har gjorts via bland annat
Riksantikvarieämbetets Fornreg, Skogsstyrelsens Skogens pärlor och Länsstyrelsens webbgis. Information
har även hämtats från berörda kommuner.
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter, görs även en övergripande bedömning av den påverkan som
verksamheten förutses utgöra.

4.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer
De aktuella ledningsprojekten berör kommunerna Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna. Översiktsplan för Sigtuna
kommun antogs av kommunfullmäktige den 14 maj 2014, vilket är den gällande översiktsplanen men arbete
pågår med en ny översiktsplan för 2021. I Upplands-Bro kommun antogs översiktsplanen 15 december 2010.
I Håbo kommun antog kommunfullmäktige översiktsplanen 19 juni 2006, i Håbo finns även en fördjupad
översiktsplan för Bålsta tätort antagen 14 juni 2010 av kommunfullmäktige. Håbo kommun är i slutprocessen
av antagandet av en ny översiktsplan.
Detaljplaner, gällande och pågående, i närheten av ledningsträckningarna redovisas i Tabell 2 nedan.
På sträckan från Tjusta till Bålsta finns ett sommarstugeområde, Kevan – Myggdansen med närmaste
fritidshus på ca 65 meter från befintliga ledningar och ca 85 meter från den planerade ledningen. Den nya
ledningen planeras på andra sidan av befintliga ledningar i förhållande till sommarstugeområdet, se Figur 16
nedan.
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Vid Bålsta stationsområde finns en gällande detaljplan, Håbo allmänning 1:4 m.fl, som täcker in
stationsområdet i Bålsta, se Figur 16 nedan. Syftet med planen är att undersöka förutsättningar för etablering
av nya verksamhetsområden samt att säkra och lyfta fram höga natur – och kulturvärden med fokus på
rekreationsområde runt Lillsjön. Befintliga ledningar finns med i detaljplanen. Inom området planeras
Sökandens stolpe, samt en stolpe ägd av E.ON Energidistribution, att flyttas.
Tabell 2. Detaljplaner i närheten av ledningssträckningarna (inom 50 meter).
Upplands-Bro Detaljplaner

Berört ledningsavsnitt

8711-F och 8711Ä, Kevan - Myggdansen, gällande

Ny 130 kV ledning

Håbo kommun Detaljplaner
Håbo allmänning 1:4 m.fl, gällande

Ny 130 kV ledning

Markanvändningen mellan Sigtuna och Bålsta utgörs av både jordbruksmark och flera större inslag av
skogsmark samt spridd bebyggelse. Ledningssträckningen sträcker sig över Mälaren-Skarven som omfattas
av miljökvalitetsnormer för sjöar. Området har kvalitetskrav god kemisk samt god ekologisk status.
Ledningssträckningen korsar vägar, statliga, kommunala och enskilda. Väg 263 är även en sekundärled för
transport av farligt gods.
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Ledningssträckningen ligger inom MSA-yta (Minimum sector altitude) för Uppsala övningsflygplats.
Sträckningarna ligger inom ett av Försvarets områden med särskilt behov av hinderfrihet (Arlanda och
Håtuna), där Försvarsmakten är restriktiv med att tillåta nya objekt högre än 20 meter. På den allra sista
sträckan in till station Bålsta berör planerad ny ledning Försvarsmaktens påverkansområde, som utgör ett
område utanför ett riksintresse som omfattas av sekretess.
Sträckningarna berör flera markavvattningsföretag.

Figur 16. Berörda intressen för markanvändning.
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4.1.1 Bedömd påverkan och effekter
Det aktuella projektet bidrar till samhällsnytta genom att Sökanden kan möta det ökande kapacitetsbehovet
och att en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.
Ledningssträckningarna bedöms inte stå i strid med befintliga kommunala översiktsplaner. De bedöms också
vara förenliga med gällande detaljplaner.
Under anläggningsfasen kommer korsningar med vägar att ske i enlighet med gällande normer och lagstiftning. Om arbeten behöver ske inom Trafikverkets vägområden eller fastigheter så kommer kontakt tas
med myndigheten.
Ledningarna bedöms inte utgöra ett flyghinder då området redan idag har en tät infrastruktur av kraftledningar
och andra höga objekt och valet av stolpar kommer att anpassas efter förutsättningarna som finns i området.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas.
Sökanden bedömer att nybyggnationen och spänningshöjningen skulle medföra en stor positiv påverkan för
samhällsnyttan samt liten påverkan på den befintliga markanvändningen.
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4.2 Naturmiljö
Värdefulla naturmiljöer inom 50 meter från ledningssträckorna har identifierats. Se Tabell 3 nedan samt
Bilaga 2. Kart-ID markeras med kursiv text nedan i avsnittet om påverkan och effekter.

4.2.1 Berörda intressen av respektive alternativ
Norr om station Sigtuna finns naturreservatet Hällsboskogen som är ett kommunalt naturreservat för att
bibehålla den biologiska mångfalden bestående av gammal skog. Ledningen går söderut från stationen och
passerar vid Håtunaviken strandskyddsområden på båda sidorna om viken. Strandskyddsområdet ska inte
bebyggas med nya byggnader och ska vara tillgänglig för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt att vara
ett skydd för djur och växter. Vid passagen av Håtunaviken passerar ledningen även skoglig värdetrakt för
Mälaren som är rik på lövskog och stränder.
I övrigt berörs alléer och trädmiljöer, se Tabell 3 nedan samt kartbilagor.
Tabell 3. Identifierade naturmiljöer i närheten av ledningssträckningarna (inom 50 meter). Kart-ID avser
benämning på karta i bilaga 2.
Kart-ID

Typ av
intresse

Namn

Beskrivning

Berört
ledningsavsnitt

NRES 1

Naturreservat

Hällsboskogen

Äldre skog, ca 100
år

Befintliga 70 kV
ledningar

STRAND 1

Strandskydd
utvidgat

511-39849-2012

Befintliga 70 kV
ledningar

STRAND 2

Strandskydd
utvidgat

511-53095-2017

Befintliga 70 kV
ledningar

SKVÄTR 1

Skoglig
värdetrakt

Mälaren

Befintliga 70 kV
ledningar

SVTM 1

Skyddsvärda
trädmiljöer

5279

TRÄD 1

Träd i alléer

Välskött Allé

Ny 130 kV
ledning

Antal: 6 träd

Ny 130 kV
ledning

4.2.1.1 Fåglar
Luftledningar kan utgöra en potentiell risk för fåglar som kan kollidera med ledningarna.
En fågelinventering har genomförts under vår/sommar 2020. En beskrivning av fågelförekomster samt
konsekvensbedömning med avseende på fågellivet kommer att presenteras i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Sökanden kommer att ta hänsyn till eventuella värden som observerats och skyddsåtgärder kommer att vidtas vid behov.

4.2.2 Bedömd påverkan och effekter
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed
ledningen vilket medför att naturmiljön förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade fuktighets-
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förhållanden. Projektet avser huvudsakligen spänningshöjning av befintliga ledningar samt byggnation av ny
ledning i parallellgång med befintliga ledningar vilket minimerar behovet av ny skogsgata. Det är främst det
fortsatta underhållet av den befintliga och den breddade skogsgatan som kan innebära en påverkan. Skogsgatan underhålls genom regelbunden röjning av vegetation och avverkning av kantträd utanför den egentliga
gatan. Avverkningen medför att livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. Vissa arter som kräver
mörka och fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och hävdgynnade arter
kommer att etableras eller redan är etablerade. Vid sanka marker kan körskador uppstå till följd av körning
med arbetsmaskiner i ledningsgatan. Denna påverkan är dock, längs med större delen av sträckan, i enlighet
med nuvarande påverkan och förändras inte i samband med en spänningshöjning.
Nybyggnation samt spänningshöjning Sigtuna – Bålsta planeras huvudsakligen i anslutning till befintliga
ledningsgator där naturmiljön redan är påverkad och delvis anpassad till de förhållanden som råder i en
ledningsgata. Trots detta kommer avverkning av skog att behöva utföras för anläggande av den nya
kraftledningen.
Längs den första delen på sträckan, från Sigtuna till Tjusta planeras en spänningshöjning av befintlig ledning
med mindre tekniska åtgärder. Enstaka stolpar kan komma att behöva bytas ut men i övrigt är det mindre
åtgärder som är aktuellt. Norr om station Sigtuna finns ett naturreservat (NRES 1), som ledningen inte
bedöms påverka då ledningen gå söderut från stationen. Vid passagen över Mälaren passerar ledningen två
strandskyddsområden (STRAND 1 och STRAND 2) samt en skoglig värdetrakt (SKVÄTR 1). Här passerar
ledningen i befintlig kraftledningsgata och enbart en spänningshöjning planeras. Naturmiljön bedöms inte
påverkas av spänningshöjningen.
Vi passagen vid Tjusta kommer ledningen att gå i åkermark. Här korsar den planerade ledningen andra
ledningar och delar av åkermarken har befintligt intrång från kraftledningar. Vid Tjusta passeras ett område
med skyddsvärda trädmiljöer (SVTM 1) där den planerade ledningen passerar ca 45 meter från träden.
Längs den sista delen på sträckan, efter Tjusta och ner mot Bålsta, ca 4,5 km, ska en ny 130 kV ledning
byggas på västra sidan av befintligt ledningsstråk. Ledningsgatan planeras att breddas med ca 25–30 meter
beroende på val av stolpar. Längs den här delen av ledningen passeras träd i alléer (Träd 1) träden är
placerade vid väg 263 och bedöms kunna passeras utan påverkan från planerad kraftledning. Träden finns på
östra sidan av befintlig kraftledningsgata och den planerade ledningen planeras på den västra sidan.
Sökanden avser att anpassa valet av stolpar till aktuella förutsättningar i området. Vid valet av portalstolpar
medför det en fem meter bredare skogsgata jämfört med enbent stålstolpe. Val av utförande kommer
anpassas efter markintrång, minimeringar ur miljösynpunkt, samt en avvägning av konsekvenser för alla
miljöaspekter.
Ledningsträckningarna bedöms kunna projekteras så att påverkan på värdefull naturmiljö blir begränsad.
Stolpplacering omfattas ej av samrådet vid denna tidpunkt, då stolpplacering utförs vid detaljprojektering i ett
senare skede. Sökanden kommer att eftersträva stolpplatser utanför berörda sanka marker samt återställa
mark efter ev. körskador till ursprungligt skick.
Inom ramen för anläggningsfasen planeras körvägar och uppställningsplatser för att minimera påverkan på
naturintressen. Ingen körning får ske i korsande vattendrag, vid passage över vattendrag ska tillfälliga eller
permanenta broar nyttjas. Träd och buskar lämnas i den mån det är möjligt i vattendragens strandzon.
Stolpplaceringar anpassas även för att minimera påverkan på naturmiljön.
Sökanden har under våren-sommaren 2020 låtit genomföra en naturvärdesinventering längs med planerad
ledningssträcka, denna kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i detta skede bedömer Sökanden att spänningshöjningen och
ombyggnationen medför en liten påverkan på naturmiljön.
För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid framtida planerat underhåll av ledningen
utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan en åtgärd som väsentligt kan tänkas
ändra naturmiljön påbörjas. Vid dessa samråd föreslås lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika att skada
uppstår.

4.3 Kulturmiljö
Spänningshöjningen samt nybyggnationen av sträckan Sigtuna – Bålsta sträcker sig genom Håtuna – HåboTibble som är riksintresse för kulturmiljövård.
Inom Upplands-Bro kommun finns det ett utökat kulturmiljöprogram (Rapport 2000:10). I det programmet
omnämns två områden specifikt som berör den planerade ledningen. Områden som berörs av den planerade
ledningen är Håbo-Tibble och Önsta. Kulturmiljöintressen i förhållande till sträckningarna kan studeras i Bilaga
3.

4.3.1 Kulturhistoriska lämningar
Längs ledningssträckan mellan Sigtuna - Bålsta förekommer totalt sex kända kulturhistoriska lämningar varav
två är fornlämningar, se Tabell 4 nedan samt Bilaga 3. Kart-ID markeras med kursiv text i textavsnitten nedan.
Lämningen med lämningsnummer L2013:2911 utgör en färdväg med antikvarisk bedömning möjlig
fornlämning. Lämningen L2013:2874 är en fossil åker av typen röjningsröse med antikvariska bedömningen
övrig kulturhistorisk lämning, den bedömningen innehar även lämningen L2016:1098 som är en kvar placerad
på en åkerholme. Lämningen med lämningsnummer L2013:7730 utgörs av ett område för en fångstgård och
saknar antikvarisk bedömning. Lämningarna L1940:6598 och L1940:6600 är både färdvägar med antikvariska
bedömningen fornlämning.
Tabell 4. Kulturhistoriska lämningar inom 50 meter från ledningssträckningarna. Kart-ID avser benämning på
karta i bilaga 3.
Objektnr
(enligt
lämningsNr)

Antikvarisk bedömning

Beskrivning

Berört ledningsavsnitt

L2013:2911

Möjlig fornlämning

Färdväg

Befintliga 70 kV
ledningar

L2013:2874

Övrig kulturhistorisk lämning

Fossil åker

Befintliga 70 kV
ledningar

L2016:1098

Övrig kulturhistorisk lämning

Kvarn

Ny 130 kV ledning

L2013:7730

Saknas

Fångstgård

Ny 130 kV ledning

L1940:6598

Fornlämning

Färdväg

Ny 130 kV ledning

L1940:6600

Fornlämning

Färdväg

Ny 130 kV ledning

/Kart ID
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4.3.2 Bedömd påverkan och effekter
Ledningssträckningen berör ett riksintresse för kulturmiljövård. Där riksintresset berörs finns redan befintliga
ledningar, spänningshöjning av befintlig ledning samt byggnation av ny luftledning i parallellgång med
befintliga luftledningar bedöms inte påverka kulturmiljön till någon större del.
Ledningssträckningen bedöms inte heller påverka de utpekade områdena i kulturmiljöprogrammet då
ledningen är befintlig eller planeras byggas på ett längre avstånd från de utpekade områdena. För HåboTibble är det främst sockenkyrkan, kyrkbyn, 10-tal gårdar och en väderkvarn som är extra utpekade. Kyrkan
är på ett avstånd på ca 1200 meter från ledningen. För Önsta är det en herrgårdsmiljö, område efter byn
Skynsta samt torpbebyggelse från 1800-talet som är extra utpekat. Herrgården är ca 850 meter från den
planerade ledningen. Området inkluderar även järnåldersgravar. De utpekade området som är närmast den
planerade ledningen är ett gravfält på ett avstånd av 250 meter. Den planerade ledningen bedöms inte
medföra någon påverkan på dessa utpekade områden.
Sökanden avser att genomföra en arkeologisk utredning för de sträckor där nybyggnation planeras. Vid
nybyggnation kommer placering av stolpar planeras för att minimera påverkan på kända kulturhistoriska
lämningar. Normalt kan påverkan på kulturhistoriska lämningar undvikas eftersom ledningarnas spannlängd
på raksträckor kan varieras i relativt stor utsträckning. Om några fornlämningar bedöms påverkas av
planerade ledningar kommer samråd enligt Kulturmiljölagen att ske med länsstyrelsen.
Nybyggnation av kraftledningar kan leda till direkt fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar genom att
körning sker över dem eller att upplag placeras på lämningar. Vid framtida underhåll eller eventuell reparation
av ledningen kan även fysisk påverkan på lämningar uppstå.
För att undvika fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar som är lokaliserade i eller i anslutning till
ledningsgatan i anläggningsskedet, kommer de lämningar som riskerar att påverkas märkas ut i fält innan
anläggnings- och raseringsarbeten påbörjas. Sökandens utgångspunkt är att ingen körning kommer att ske
över eller i direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Vid
ett eventuellt intrång i fornlämningar eller i närområdet till fornlämningar är det i första hand länsstyrelsen som
avgör hur stort fornlämningsområdet ska vara enligt 2 kp. 2 § kulturmiljölagen. Avseende L2013:7730 kommer
stolpar att behöva placeras inom denna. I den arkeologiska utredningen kommer mer information att erhållas
om denna lämning.
Om det vid arbete med ledningen skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del
av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen.
Med ovannämnda försiktighetsåtgärder bedöms påverkan på kulturmiljön bli liten.

4.4 Friluftsliv och landskapsbild
Planerad spänningshöjning av befintlig ledning mellan Sigtuna - Tjusta sträcker sig vid Håtunaviken igenom
Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län som är riksintresse för rörligt friluftsliv. Riksintresset
samlar natur- och kulturvärdena kring Mälaren med öar och strandområden. Syftet med riksintresset är att
bevara natur- och kulturvärden, vatten och vattenkvalitet och områdets långsiktiga betydelse för både uthållig
och konkurrenskraftig utveckling i Mälardalen. Riksintressets utbredning kan ses i bilaga 2.
Ledningssträckningen berör inga områden som är utpekade för landskapsbilden.
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4.4.1 Bedömd påverkan och effekter
Sträckan mellan Sigtuna – Bålsta passerar genom Mälaren med öar och strandområden i Stockholms län som
är riksintresse för rörligt friluftsliv. En luftlednings påverkan på friluftslivet bedöms bestå i dels den landskapsbildspåverkan som ledningen medför dels av de temporära störningar som uppkommer för det lokala friluftslivet i samband med eventuella arbeten på ledningen. En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina
stolpar och den avverkade delen av ledningsgatan. Där luftledningen går genom skogsmark exponeras den
generellt sett mindre än där den går över öppen mark.
Mellan Sigtuna och Tjusta behålls befintlig ledningsstruktur och på huvuddelen av återstående sträckning till
Bålsta byggs ny ledning parallellt med befintliga ledningar.
Nybyggnationen vid Tjusta är där ledningen kommer ha störst påverkan för landskapsbilden. Eftersom denna
del är en nybyggnation så är det ett nytt område som påverkas. Inom delar av det området finns det redan
idag andra befintliga kraftledningar. I övrigt är det korsningar vid vägar som utgör de platser där ledningen
kommer vara mest synlig.
Nybyggnation samt spänningshöjning bedöms medföra en liten påverkan på friluftslivet och landskapsbilden.

4.5 Boendemiljö
Bostadshus och fritidshus inom 100 meter från befintlig ledning Sigtuna-Tjusta samt planerad ny ledning
Tjusta-Bålsta, har identifierats. Vid Tjusta finns ett bostadshus ca 90 meter från planerad ny ledning. Inom
sommarstugeområdet Myggdansen finns fritidshus som ligger som närmast ca 65 meter från befintlig 70 kV
kraftledning. Ny 130 kV kraftledning planeras att byggas på motsatt sida av befintliga ledningar i förhållande
till sommarstugeområdet. Det gör att ny ledning beräknas anläggas som närmast på ca 85 meter från närmast
belägna fritidshus inom sommarstugeområdet Myggdansen.

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

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

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att redovisas i MKB.

4.5.2 Bedömd påverkan och effekter
Vid Tjusta är det närmaste bostadshuset beläget på ca 90 meter från planerad ledning.
Vid området Myggdansen är planerad 130 kV ledning ca 85 meter från närmaste fritidshus och planeras på
andra sidan av befintliga ledningar i förhållande till området.
En spänningshöjning av en ledning innebär, i det generella fallet, att man kan överföra mer energi utan att det
medför högre magnetfält. Resultat och en bedömning av ledningarnas alstrade magnetfält kommer att
presenteras i kommande MKB. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att finnas med.
Påverkan på boendemiljön kommer bedöms som liten.

4.6 Risk och säkerhet
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat
och kontinuerligt underhåll utgör också en del av arbetet för att minimera riskerna för allmänheten.
Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och
underhållsarbeten.
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4.7 Samlad bedömning
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå som följd spänningshöjning från 70 kV till 130 kV av befintliga
kraftledningar Sigtuna – Tjusta samt byggnation av ny 130 kV kraftledning Tjusta – Bålsta sammanfattas i
Tabell 5 nedan.
Tabell 5. Sammanfattning av bedömd miljöpåverkan
Bedömd Aspekt

Bedömning miljöpåverkan

Samhällsnytta, markanvändning och planer

Stor positiv påverkan för samhällsnyttan, liten påverkan
på markanvändning

Naturmiljö

Liten

Kulturmiljö

Liten

Friluftsliv och landskapsbild

Liten

Boendemiljö och elektromagnetiska fält

Liten

Totalt sett bedömer Sökanden att spänningshöjning från 70 kV till 130 kV av befintliga kraftledningar Sigtuna
– Tjusta samt byggnation av ny 130 kV kraftledning Tjusta – Bålsta inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Projektet utnyttjar till stor del befintlig ledningsstruktur, samt planeras längs en längre sträcka
att uppföras parallellt med befintliga ledningar med en breddning av befintlig ledningsgata som följd. Det är
endast vid området kring Tjusta som den nya ledningen medför ett nytt intrång. En mer ingående beskrivning
och bedömning av miljöeffekter för projektet och tekniskt utförande kommer att framgå av kommande MKB.

5 FORTSATT ARBETE
Efter avslutat samråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden, samt bemötanden av
dessa, i en samrådsredogörelse. En ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan lämnas därefter in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om ledningsåtgärderna bedöms innebära betydande miljöpåverkan
eller ej.
Om ledningsåtgärderna inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kommer Sökanden att upprätta en
liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I det fallet kommer Sökanden att utgå från samrådsunderlaget men
göra kompletteringar utifrån vad som framkommer i samrådet. Om ledningsåtgärderna bedöms medföra
betydande miljöpåverkan kommer en fullständig MKB att upprättas som del i en specifik miljöbedömning som
genomförs för projektet.
Den upprättade MKB:n kommer att utgöra bilaga till den koncessionsansökan som kommer skickas in till
Energimarknadsinspektionen (Ei) för beslut om koncession för ledningarna.
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6 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB
Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB som ska tas fram vid bedömning att projektet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan:
•

Inledning
- Bakgrund och behov

•

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

•

Alternativutredning
- Avfärdade alternativ
- Val av sträckningsalternativ

•

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

•

Nuläge och konsekvenser för förordat alternativ (hänsynsåtgärder och konsekvenser)
- Strömförsörjning och redundans
- Markanvändning, bebyggelse, planer
- Resurshushållning
- Miljömål
- Miljökvalitetsnormer
- Naturmiljö
- Kulturmiljö
- Landskapsbild
- Friluftsliv
- Boende, hälsa och säkerhet
- Infrastruktur

•

Nuläge och konsekvenser för alternativ sträckning
Underrubriker i enlighet med för förordat alternativ (se ovan)

•

Kumulativa konsekvenser

•

Samlad bedömning

•

Skyddade arter

•

Referenser
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Strat

TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Elfström
Kommunekolog
Strategisk Planering
+46 8-581 69065
maria.elfstrom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-02-23

KS 20/0805

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att upprätta en
handlingsplan för biologisk mångfald i
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Motionen bifalles.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
biologisk mångfald.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunen ska upprätta en
handlingsplan för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Biologisk
mångfald är en förutsättning för allt levande och för andra ekosystemtjänster så
som pollinering och möjlighet till att öka vår livskvalitet genom rekreation och
naturupplevelser. En handlingsplan för biologisk mångfald bidrar till arbetet
med en hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Samhällsbyggnadskontoret ser
ett stort värde i att ta fram en handlingsplan för en biologisk mångfald för att
arbeta på ett mer strukturerat sätt med att stärka naturen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021



Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
En motion har inkommit från Vänsterpartiet om att upprätta en handlingsplan
för biologisk mångfald i Upplands-Bro kommun. Vänsterpartiet skriver att det
skulle kunna underlätta för att ta till vara miljöhänsyn i beslut och även kunna
vara ett bidragande argument till att flytta till kommunen eller att etablera
verksamhet här. De ser också att det skulle vara en vinst att ha spridda beslut i
ämnet samlat i ett och samma dokument och har med intresse följt Stockholms
stad arbete med att ta fram en sådan handlingsplan. Bevarandet av den
biologiska mångfalden blir allt viktigare för kommunens invånare. En
handlingsplan skulle göras i en Agenda 2030-anda.
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Datum

Vår beteckning

2020-12-01

KS 20/0805

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter
Biologisk mångfald är en variation av arter, genetisk variation inom arter och
variation av naturtyper. Det behövs en variation av arter och naturtyper för att
ett ekosystem ska vara robust. Biologisk mångfald är också en förutsättning för
allt liv på jorden. Biologisk mångfald är nämligen en så kallat stödjande
ekosystemtjänst – en förutsättning för andra ekosystemtjänster ska fungera. Det
är tjänster som människan får gratis av naturen som rening av vatten,
pollinering av växter, sänkning av bullernivåer och möjlighet till att öka vår
livskvalitet genom rekreation och naturupplevelser.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål. Eftersom biologisk mångfald är en
stödjande ekosystemtjänst så berörs flera mål – god hälsa och välbefinnande
(3), rent vatten och sanitet för alla (6), hållbara städer och samhällen (11) och
huvudmålet ekosystem och biologisk mångfald (15).
Stockholms stad ser sin nya handlingsplan för biologisk mångfald som ett
strategiskt styrdokument för att jobba med åtgärder som gynnar biologisk
mångfald, både tidigt i processer och för att genomföra förstärkningsåtgärder i
svaga gröna samband och ser även möjlighet till att involvera stadens olika
aktörer som kan bidra i arbetet. Målet är att ”utveckla stadens biologiska
mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och
förvaltningar kan bidra till att stärka naturen”.
Inom Upplands-Bro pågår arbete med att förstärka den biologiska mångfalden i
samband med olika projekt. Samhällsbyggnadskontoret ser dock ett stort värde
i att arbeta på ett mer strukturerat sätt för att stärka naturen genom en
handlingsplan för en biologisk mångfald.

Barnperspektiv
En handlingsplan för biologisk mångfald skulle gynna barnen som får
möjlighet att växa upp med en artrikedom med friska ekosystem för en hållbar
framtid. Det handlar om att ge dagens barn och kommande generationers barn
en god livsmiljö.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström
Tf bitr Samhällsbyggnadschef

Bilaga:
Motion från Vänsterpartiet, daterad den 27 november 2020
Beslut sänds till


Västerpartiets gruppledare
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Upprätta en handlingsplan för biologisk mångfald i UpplandsBro kommun
Att upprätta en handlingsplan i Agenda 2030:s anda skulle inte bara kunna underlätta våra
beslutandeorgan när de bereder ärenden som skall ta tillvara miljöhänsyn utan också kunna
vara ett bidragande argument till att flytta till vår kommun eller att etablera sin verksamhet
här.
Vi skulle också göra vinster i att vi skulle ha ett gemensamt dokument som innefattar de nu
spridda beslut som vi redan har i ämnet på en och samma plats.
Vänsterpartiet Upplands-Bro har med intresse följt det arbete som har skett i Stockholm där
det nu sjösätts en handlingsplan. Vi har noterat att det under processen att framställa
handlingsplanen har ett bevarande av den biologiska mångfalden blivit allt viktigare för
kommunens innevånare.

Vänsterpartiet yrkar
att
en handlingsplan för biologisk mångfald upprättas i Upplands-Bro kommun

Håbo-Tibble den 27 november 2020

Erik Karlsson
gruppledare

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

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro

25 Justering av avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen - KS 21/0150-1 Justering av avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen : Justering av avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Marcus Nybom
Näringslivschef
Näringslivsstaben
Marcus.Nybom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-02-22

KS 21/0150

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Justering av avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter
som ska faktureras åren 2021 och 2022.

Sammanfattning
Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts. Kommunstyrelsen
föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen för 2020 (faktureras 2021) och 2021 (faktureras 2022) justeras
ned till 0 kronor.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66).

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2021



Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den pågående pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra
smittspridning har haft stor påverkan på näringslivet. Besöks- och
restaurangnäringarna är två näringar som har drabbats hårt ekonomiskt till följd
av de tillfälliga regler och restriktioner som har införts.
Vidare har det inkommit önskemål från det lokala näringslivet att efterskänka
avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen för åren 2020 och 2021. Konkret
innebär det att avgifterna för 2020 (faktureras maj 2021) och avgifterna för
2021 (faktureras maj 2022) justeras ned till 0 kronor. Den prognosticerade
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2021-02-22

KS 21/0150

Kommunledningskontoret
intäkten, som kommunen förlorar om avgifterna efterskänks, uppgår till ca
100 000 kr för respektive år.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 februari 2021 att föreslå
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå en justering av
avgifterna i enlighet med ovan (ALL.2021.66).
Ett flertal kommuner har beslutat att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen med anledning av de negativa effekter som pandemin har för
många branscher.

Barnperspektiv
Beslutet medför, som kommunledningskontoret kan bedöma, inga negativa
konsekvenser för barn och unga.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Marcus Nybom
Näringslivschef

Bilagor
1. Bygg- och miljönämndens beslut den 25 februari 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2021-02-25

ALL.2021.66 Justering av avgifterna för
tillsyn enligt alkohollagen
Dnr BMN 21/0003

Beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned
till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022.

Sammanfattning
Frågan har inkommit från herrgårdar i kommunen om det finns möjlighet att
tillsätta stödåtgärder med att efterskänka avgifterna för tillsyn enligt
alkohollagen de närmsta två åren. Det innebär i praktiken att avgifterna för
2020 som faktureras i maj 2021 och avgifterna för 2021 som faktureras i maj
2022 justeras ned till 0 kronor.
Från Miljö- och livsmedelsavdelningen sida som utför tillsynen ser vi inga
hinder mot ett sådant beslut. Planerad intäkt för tillsyn enligt alkohollagen bör
inbringa cirka 100 000 kronor per år och är ett sätt att finansiera arbetet med
tillsynen.
För att kunna genomföra ett sådant beslut föreslår Bygg- och miljönämnden
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige om en ändring av
avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen de två närmsta åren till en nivå om 0
kronor.
I beslutad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen beslutat i
kommunfullmäktige 2015-11-18 § 122 under § 5 står det om bygg- och
miljönämnden har särskilda skäl i det enskilda fallet får de efterskänka eller
sätta ned avgiften, men bygg- och miljönämnden får ej ta ett omfattande beslut
om en justering till 0 kronor för alla verksamheter i två år.

Beslutsunderlag



Miljö- och livsmedelsavdelningen tjänsteskrivelse den 1 februari 2021
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 2015-11-18 § 122

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned
till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och 2022.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Åström (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden
har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-01-13

KS 20/0047

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Revidering av taxor och avgifter för verksamhet
och uthyrning av lokaler samt anläggningar
inom Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt
anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde antas.
2. Nya taxor och avgifter börjar gälla från och med den 1 juli 2021.

Sammanfattning
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan
2014.
Översynen ledde fram till att Kultur- och fritidsnämnden tog fram ett förslag
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband
med budget för 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter.
Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter
träder i kraft den 1 juli 2021.
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Datum

Vår beteckning

2021-01-13

KS 20/0047

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets kommentarer

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av
lokaler och anläggningar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.



Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter den 1
december 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8
december 2020.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020.



Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16
september 2020.

Ärendet
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxor och
avgifter är anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda
lokalerna.
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor då
taxorna för lokaler och anläggningar inte har förändrats sedan 2012. Även
taxorna för Bro simhall sågs över då avgifterna legat på samma nivå sedan
2014.
Utredningen ledde fram till att det fanns behov av en revidering av tidigare
taxor men också behov av att besluta om taxor för nya anläggningar samt
tillkomna bokningsbara lokaler.
Inriktningen vid framtagande av förslag till nya taxor ha varit att lokaler och
verksamhet i simhallen ska komma så många invånare till gagn som möjligt.
En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll
sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.
Mot bakgrund av ovanstående tog Kultur- och fritidsnämnden fram ett förslag
till reviderade taxor och avgifter för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet
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Datum

Vår beteckning

2021-01-13

KS 20/0047

Kommunledningskontoret
hanterades i Kommunstyrelsen den 16 september 2020 som beslutade att
återremittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut i samband
med budget för 2021.
Efter återremissen bearbetades förslaget gällande taxor och avgifter utifrån
inkomna förslag och synpunkter från bl.a. föreningsrepresentanter. Under
denna process sågs även kundkategorierna över ytterligare en gång och
mynnade ut i följande:
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till
och med 25 år.
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro
kommun.
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter
Den 8 december 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden ett beslut om
verksamhetsplan för 2021. I samma ärende fattade nämnden ett nytt beslut om
att föreslå Kommunfullmäktige att anta nya taxor och avgifter för verksamhet
och uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nya taxor och avgifter
träder i kraft den 1 juli 2021.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidskontorets nya
förslag om reviderade taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av
lokaler och anläggningar.

Barnperspektiv
Föreningslivets aktiviteter bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och
välmående invånare. I föreningslivet skapas sammanhang och engagemang för
kommunens barn. Här läggs grunden till friska, aktiva vuxna och därför vill
Upplands-Bro kommun arbeta för att behålla de unga i föreningslivet under så
lång tid som möjligt. Därför har barnens aktiviteter prioriterats med endast
några justeringar i simhallstaxan för målgruppen. Det är viktigt att möjliggöra
för föreningslivet att hålla en låg tränings- och medlemsavgift. Höga
deltagarkostnader får inte stå som hinder för att vårdnadshavare ska ha
möjlighet att ge sina barn ha en aktiv fritid.
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Datum

Vår beteckning

2021-01-13

KS 20/0047

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Anders Nilfjord
Ekonomichef
Bilagor
1. Taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter den
1 december 2020.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8
december 2020.
3. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 27 november 2020.
4. Verksamhetsplan 2021 Kultur-och fritidsnämnden.
5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16
september 2020.
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kommunfullmäktige
 Juridikfunktionen
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Inledning
I tabellen nedan redovisas taxor och avgifter för verksamhet, lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Tabellen visar nuvarande taxa för respektive kundkategori och förslag till ny taxa (NT=ny taxa). Alla taxor redovisas per timme om inget annat
anges. Kundkategorier:
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn och
ungdomsverksamhet till och med 25 år.
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma
i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun.
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter
För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik men kostnad för tekniker tillkommer alltid. Minsta bokning för
kulturscenerna är 3 timmar om annan tid än 08.00-17.00 måndag-fredag.
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

0

0

30

50

150

250

250

400

0

500

50

Allmänna lokaler
Studierum
Konferensrum

0

Matsal/Samlingssal

0

80

300

0

60

80

200

300

360

510

30

Matsal/Samlingssal vid fest,
1100
mellan kl. 13.00-02.00, per tillfälle

1100

1100

1500

1500

2000

2700

3500

1000

Kommersiella evenemangentrébelagda

150

150

150

200

400

500

800

1000

0

Matsal vid minidisco, tillfälle

225

225

225

225

0

0

0

0

0

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Ekhammarscenen

0

100

75

150

225

300

360

1000

30

Teknik 1 Ekhammar

225

0

225

0

300

0

450

0

0

Teknik 2 Ekhammar

375

0

375

0

450

0

600

0

0

Trappan i Kulturhuset

0

100

0

150

0

300

0

1000

30

Stora scenen i Kulturhuset

0

100

0

150

0

300

0

1000

30

Kulturlokaler
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Sporthall

0

0

40

60

150

250

300

500

30

Gymnastiksal

0

0

30

50

100

200

210

360

30

180

0

Sporthallar/
gymnastiksalar

Motionsrum

0

30

100

Styrketräningslokal

0

0

45

50

60

60

Spinningsal

150

150

150

150

400

400

800

800

50

Lov/helger i sporthall mer än 3
timmar

150

150

150

150

150

150

0

0

0

Kommersiella evenemangentrébelagda

60

100

60

200

200

Avtal
med
420
kontoret

Avtal
med
0
kontoret

Handbollsklister

40

0

75

100

0

350

550

5

0

0
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

1/3 hall

150

150

150

170

180

280

300

450

30

2/3 hall

240

240

240

260

280

380

480

630

50

Hela hallen

340

340

340

390

390

490

690

840

100

Kommersiella arrangemang
(auktion, mässa, konsert)

0

500

0

500

1150

Avtal
med
1150
kontoret

Avtal
med
0
kontoret

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

NT

Kund E

Kungsängens sporthall, helgarrangemang

Kund D

Sporthallen
Klockvägen
Sporthallen

0

60

400

500

360

Rehabrummet

0

50

200

400

50

Träningssal

0

50

200

400

50

Arrangemang hela anläggningen

0

100

Avtal
med
kontoret

Avtal
med
kontoret 50
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Arrangemang tex cup,
träningsläger, tävling

400

400

400

450

1000

1100

1800

2000

400

Uthyrning där vaktmästare krävs
utöver kallhyra

400

500

400

500

400

500

400

500

500

Iordningställande av extra planer i
samband med tävlingar/cuper.

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Idrottsplatser

Avtal
med
kontoret

Kommersiella arrangemang
(auktion, mässa, konsert)

Avtal
med
kontoret

Avtal
med
kontoret

Avtal
med
kontoret

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

0

0

300

350

700

800

1200

1350

100

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

helplan – träning

0

0

300

300

700

600

1200

1000

50

helplan – match

0

0

400

400

1000

800

1800

1300

50

Bro Bollhall
Träning/Match

Vintertaxa uppvärmd +
Isbana 1/12-31/3
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

helplan – träning

0

0

120

150

240

300

450

600

50

helplan – match

0

0

180

200

360

400

600

800

50

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Hällkana

0

0

90

140

170

300

300

500

50

Hällkana övernattning/dygn

0

500

750

800

1000

1100

1200

2000

500

Kanoter, styckevis/tillfälle

75

75

75

75

100

100

200

200

75

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Försent inlämnad nyckel/tillfälle

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Borttappad nyckel/tillfälle

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Borttappad tagg/tillfälle

0

100

0

100

0

100

0

100

100

Fotbollsplan
konstgräs/ naturgräs
/friidrottsbana 1/4-30/11

Friluftsgård

Nycklar
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

150

0

150

200

150

250

150

300

0

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

1000

0

1000

0

1000

0

1000

0

0

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

400

500

400

500

400

500

400

500

500

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

400

600

400

600

400

600

400

600

600

600

0

600

0

600

0

600

600

Lägsta taxa
Lägsta hyra/avgift som tas ut per
bokning. (tas bort helt)
Deponi
Deponi vid fester tas bort helt

Teknik
Tekniker

Städavgift
Hyresgäst som inte utfört
överenskommen grovstädning
debiteras städavgift per timme

Vid festbokning debiteras alltid för
0
en timmes lokalvård.
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Kund A

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

100

-

200

-

200

-

200

100

NT

Kund B

NT

Kund C

NT

Kund D

NT

Kund E

Ej avbokad lokal
Hyresgäst som ej avbokat tid enlig
gällande avbokningsregler.
Kund A
Simhallen/ uthyrning
Stora bassängen, utanför ordinarie
öppettider

0

400

1000

1000

Stora bassängen, per bana

0

60

250

500

Lilla bassängen*

400

400

300

400

300

600

Event äventyrsdelen

400

400

1000

1000

1000

1000

* Tecknat avtal ersätter taxa.
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Föreningshyra för utrymmen med exklusivt nyttjande i anläggningarna
Uppvärmd lokal 1. Fullgod standard för exklusivt nyttjande, exempelvis kansli lokal för konti nuerligt bruk ell er ” eget” omklädningsrum
eller exklusivt varmförråd: 400kr kvm/år
Uppvärmd lokal 2. Enklare standard för exklusivt nyttjande, exempelvis fönsterlöst rum som används som intermittent administrativt
arbete eller förråd. (Till denna kategori hör även lokaler som inte kan upplåtas långsiktigt på grund av annan tänkt användning eller
rivning): 200kr kvm/år
Ouppvärmd lokal/kallförråd: 100 kr kvm/år

Entrépriser simhall
Enkelbilj ett

Avgift idag

NT

Barn 2-11

20

25

Ungdom 12-17

30

35

Pensionär

30

35

Vuxen 18 år

60

65

Familj 1 (1+3)

100

115

Familj 2 (2+3)

150

180
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

19 Entrépriser simhall (forts)
Rabatthäfte 10 klipp

Avgift idag

NT

Barn 2-11

150

175

Ungdom 12-17

200

220

Pensionär

200

220

Vuxen 18 år

500

550

Familj 1 (1+3)

825

900

Familj (2+3)

1250

1350

Halvårskort 183 dagar

Avgift idag

NT

Vuxen 18 år

700

1000

Pensionär

400

500

Helårskort

Avgift idag

NT

Vuxen 18 år

1200

1800

Pensionär

700

900
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

19 Entrépriser simhall (forts)
Vattengymnastik

Avgift idag

NT

En gång vuxen

60

65

En gång pensionär

50

55

En gång ungdom från 12 år

50

55

10-klipp Vuxen

500

550

10-klipp Pensionär

400

450

Halvårskort Vuxen

1000

1100

Helårskort Vuxen

1800

1950

Halvårskort Pensionär/Ung

finns ej idag 1000

Helårskort Pensionär/Ung

finns ej idag 1800

Kombi-Halvårskort

Avgift idag

NT

Sim + Gym

1500

1800

Sim + Gym Pensionär

800

900
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

19 Entrépriser simhall (forts)
Kombi-Halvårskort (forts)

Avgift idag

NT

Sim + vattengympa

1500

1800

Sim + vattengympa + Gym

1800

2200

Sim + vattengympa + Gym
pensionär

finns ej i dag 1500

Kombi-Helårskort

KombiHelårskort

NT

Sim + Gym

2500

3000

Sim + Gym Pensionär

1400

1700

Sim + vattengympa

2500

3000

Sim + vattengympa + Gym

3000

3900

Sim + vattengympa + Gym
pensionär

finns ej i dag 2300
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Entrépriser gym
Enkelbilj ett

Avgift idag

NT

Vuxen/Pensionär

60

65

M ånadskor t

Avgift idag

NT

Vuxen

300

500

Dagkort kl 9-14

finns ej idag 250

Halvår skor t 183 dagar

Avgift idag

NT

Vuxen 18 år

1000

1100

Dagkort kl 9-14

400

550

Helår skor t

Avgift idag

NT

Vuxen 18 år

1800

2000

Dagkort kl 9-14

finns ej i dag 1000
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

20 Entrépriser gym (forts)
Simskola

Boende i
kommunen

Utanför
kommunen

Simskola 0-17 år

750

1500

Simskola 18- år

1000

2000

Avgift idag

NT

Fjärrlån

25

25

Kopior per styck

2

2

Utskrift per styck

2

2

Dubbel A4

3

3

Scanning

2

0

Vuxenbok

250

250

Barnbok

150

150

Bibliotekets avgifter

För komna medier , schablonpr iser *
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Taxor och avgifter inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter

Förkomna medier, schablonpriser* (forts)
DVD

500

500

Spel

600

600

*Skadad eller förkommen media ersätts av låntagaren eller av
målsman till barn och ungdomar som inte har fyllt 16 år. Biblioteket
ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka
på låntagarens uppspelningsutrustning.

Förseningsavgifter
Det är gratis att låna, men en avgift tas ut om du lämnar tillbaka dina
lån för sent. Om du har en skuld på 75 kronor eller mer spärras ditt
kort. Förseningsavgift tas inte ut på barn- och ungdomsböcker. Barn
och ungdomar som inte har fyllt 16 år är undantagna från
förseningsavgifter.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2020-12-08

Verksamhetsplan 2021 Kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KFN 20/0047

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021.
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan
investeringsprojekt vid behov.
3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på
intern kontrollplan 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor
och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar
inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
nya taxor och avgifter ska träda i kraft den 1 juli 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden
Beslutspunkt 1
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i
beslutspunkt 1.
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 1.
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutspunkt
1.
Beslutspunkt 2
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i
beslutspunkt 2.
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 2.
Katarina Olofsson (SD) och Richard Ramstedt (SD) reserverar sig mot
beslutspunkt 2 med följande text:
”Sverigedemokraterna anser, att beslut om att delegera till Kultur- och Fritidschefen
att omfördela medel till investeringsprojekt vid behov, strider mot
delegationsordningen och eftersom politikerna är ytterst ansvariga hur skattemedel
används, ska alla ekonomiska beslut, som ändrar antagen budget fattas av nämnden"
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Beslutspunkt 4
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig
mot beslutspunkt 4 med följande motivering:
”Att få budget i balans genom att höja avgifter för föreningar och kommunmedborgare
är fel prioritering. Socialdemokraterna vill i stället stödja och satsa på föreningslivet
och medborganas förutsättningar till en rik och hälsosam fritid.”

Khalouta Simba (V) reserverar sig mot beslutspunkt 4 och ansluter till
Socialdemokraternas reservationstext.
Beslutspunkt 5
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar inte i
beslutspunkt 5.
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutspunkt 5.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 92 656tkr, vilket är
en ökning med 1 900 tkr jämfört med tidigare år.
Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 2 800
tkr och har då en total investeringsbudget på 24 343 tkr för 2021.
Ombudgeterade projekt från 2020 omfattar en summa på 17 343 tkr. Av dessa
projekt ingår bland annat upprustning av Kvistaberg, återuppbyggnad av Lillsjö
friluftsgård samt underhåll av fastigheter kultur och fritid och utbyte av
konstgräs på Bro IP.
Den stora satsningen nämnden gör för 2021 är Kulturchecken.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras
inom ram under förutsättning att nytt förslag för taxor och avgifter antas.
Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2021.
En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då senaste
revideringen gjordes 2012. Sedan dess har en mängd nya anläggningar
tillkommit samt att några taxor inte länge är aktuella. Det har sedan 2012 även
varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya
kundkategorier enligt kultur- och fritidskontorets förslag.

8 (18)

gifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2-08-0--20 - Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-12-08

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020



Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden



Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden



Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021.
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan
investeringsprojekt vid behov.
3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på
intern kontrollplan 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor och
avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar inom
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya
taxor och avgifter ska träda i kraft 2 februari 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig.
Katarina Olofsson (SD) yrkar på att beslutspunkterna beslutas var för sig.
Beslutspunkt 1
Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.
Beslutspunkt 2
Katarina Olofsson (SD) yrkar i första hand på att förslaget stryks och i andra
hand att förslaget avslås.
Beslutspunkt 3
Inget yrkande utöver kontorets förslag till beslut.
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Beslutspunkt 4
Naser Vukovic (S) yrkar på oförändrade taxor och avgifter för verksamhet och
uthyrning av lokaler och anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutspunkt 5
Katarina Olofsson yrkar på att datumet ska träda i kraft till första juli 2021.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden godkänner följande beslutsgång: De fem
beslutspunkterna gås igenom punkt för punkt vid beslutsfattande.
Beslutspunkt 1
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.
Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer kontorets förslag mot yrkande om att stryka förslaget och
finner att nämnden väljer att besluta i enlighet med kontorets förslag.
Beslutspunkt 3
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till
beslut.
Beslutspunkt 4
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer dem mot
varandra och finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med kontorets förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att nämnden godkänner
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas enligt kontorets förslag
till beslut röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden röstar ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”.
Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i
enlighet med kontorets förslag till beslut.
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Beslutspunkt 5
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är Katarina
Olofssons (SD) förslag till beslut om nytt datum. Ingen har yrkat bifall till
kontorets förslag till beslut. Ordföranden finner därefter att nämnden fattar
beslut i enlighet med Katarina Olofssons (SD) förslag till beslut.

Omröstningsresultat beslutspunkt 4
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Göran Söderqvist (C)

x

Stanislav Lewalski (M)

x

Anders Eklöf (L)

x

Linus Stefansson (KD)

x

Katarina Olofsson (SD)

x

Richard Ramstedt (SD)

x

Nej

Naser Vukovic (S)

x

Seid Alajbegovic (S)

x

Hibo Salad Ali (S)

x

Khalouta Simba (V)

x

Paul Gustafsson (M)

Avstår

x

Beslutet skickas till:







Kommunstyrelsen
Avdelningschef Idrott och anläggning - Susanne Lindqvist
Avdelningschef Fritid - Maria Palm
Avdelningschef Kultur - Magnus Carlberg
Avdelningschef Bibliotek- Olof Språng
Avdelningschef Unga – Oshy Liebech
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Verksamhetsplan 2021 Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2021
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan
investeringsprojekt vid behov.
3. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag på
intern kontrollplan 2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta nya taxor och
avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler och anläggningar inom
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya
taxor och avgifter ska träda i kraft 2 februari 2021.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 92 656tkr, vilket är
en ökning med 1 900 tkr jämfört med tidigare år.
Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på 2 800
tkr och har då en total investeringsbudget på 24 343 tkr för 2021.
Ombudgeterade projekt från 2020 omfattar en summa på 17 343 tkr. Av dessa
projekt ingår bland annat upprustning av Kvistaberg, återuppbyggnad av Lillsjö
friluftsgård samt underhåll av fastigheter kultur och fritid och utbyte av
konstgräs på Bro IP.
Den stora satsningen nämnden gör för 2021 är Kulturchecken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras
inom ram under förutsättning att nytt förslag för taxor och avgifter antas.
Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2021.

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

2020-11-09

KFN 20/0047

En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då senaste
revideringen gjordes 2012. Sedan dess har en mängd nya anläggningar
tillkommit samt att några taxor inte länge är aktuella. Det har sedan 2012 även
varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya
kundkategorier enligt kultur- och fritidskontorets förslag.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020



Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden



Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden



Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021

Ärendet
Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de
aktiviteter människor deltar i under sin fria tid, innan och efter arbetet.
Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens
attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens
ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de
flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och
fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet,
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek,
kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och
fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga
arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt
90 medarbetare och från 2021 fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid
och idrott och förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med
övriga kontor, privata aktörer och civil samhället för att erbjuda ett tillgängligt,
attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen.
Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med
koncentration till Kungsängen och Bro.
Verksamhetsåret 2021
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kulturoch fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket bred verksamhet
med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen.
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Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar,
kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som
möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt
lärande. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell
läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika
åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är
att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också
krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och
människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald
och tillgodose önskemål av mediebestånd (litteratur, film, magasin mm),
verksamhet, arrangemang och mötesplatser vill nämnden erbjuda en
inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna.
Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och
skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och
kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och
hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas
medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och
besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska också
ses för sitt egenvärde och inte användas som kompensation för misslyckanden
inom andra politikområden.
Under 2021 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans
område. Det innebär implementering av föreslagen modell enligt projektplan
och beslutat reglemente för att säkerställa kvalité och uppföljning av
verksamhet oavsett utförare. Omställning av egen verksamhet kommer att
behöva ske under året.
Två viktiga verktyg för nämndens verksamheter framåt kommer bli den kulturoch fritidspolitiska strategi som kommer att arbetas fram under året samt
antagandet av reviderat stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro.
Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten
vilket är utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap
om ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat.
Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket
kostsamt för samhället på sikt.
Under 2021 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större
utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta
är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga
och låta sig påverkas. Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att
skapa och driva sina egna verksamheter för att öka egenmakten.
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Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro
centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka
besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska
Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov.
Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till
gäng och en eventuell kriminell bana. Särskild uppmärksamhet ska under året
riktas till barn mellan 9-12 år i Bro.
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål,
drivkrafter och behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande.
Verksamheten ska ha ett främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att
stärka frisk- och skyddsfaktorer.
Kultur- och fritidsnämndens vision
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden
skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt
utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen,
placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer
sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare
ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela
handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrkeoch löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike
eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella arrangemang. Det ska
finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En
upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och
fritidsaktivitet. Det ska dessutom vara lätt och säkert att ta sig till och från
aktiviteter med pendeltåg för de som inte har bil.
Intern kontrollplan 2021
Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För Kultur- och
fritidsnämnden har kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2021.
Risker har identifierats inom följande tre kategorier:
- Effektivitet och produktivitet i verksamheten
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Med risk- och väsentlighetsanalys har sedan ett antal risker valts ut som
prioriterade risker och ingår i den interna kontrollplanen. För de prioriterade
riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska
genomföras under 2021. Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer
med en viss vald frekvensför att se ifall ett visst moment, inom en process där
en riskidentifierats, har någon avvikelse. En åtgärd är en insats som planerasför
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att förändra/förbättra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella
risken.
Prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment och åtgärder som planerats
för 2021 finns i bilagan Intern kontrollplan 2021 för Kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter
Inom Upplands-Bro kommun finns ett stort utbud av fina lokaler som bör
komma så många som möjligt till gagn. Därför är det viktigt att taxorna är
anpassade för att både medborgare, föreningar, företag, kommunens
verksamheter samt kunder utanför kommunen ska ges möjlighet att använda
lokalerna.
En förutsättning för att lokalerna ska kunna nyttjas på bästa sätt är att underhåll
sköts kontinuerligt och att lokalerna på olika sätt anpassas allteftersom behoven
och efterfrågan förändras. Därför behöver också taxorna vara anpassade för att
möta olika kundgrupper och samtidigt bidra till att kommunen kan erbjuda
funktionella och inbjudande lokaler för samtliga användare.
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av
ett nytt ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens
invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av taxor.
Kultur-och fritidsnämnden fattade den 29 januari 2020 beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att anta förslaget.
Kommunstyrelsen återremitterade sedan förslaget till Kultur- och
fritidsnämnden för beslut i och med budget 2021.
En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då ingen justering
gjorts sedan 2012 och eftersom nämnden har nytillkomna anläggningar samt att
det varit en viss inflation. Det är också nödvändigt att ta beslut om nya
kundkategorier enligt nedan:
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till
och med 25 år.
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och
funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och
verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro
kommun.
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter
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De föreslagna höjningarna skulle innebära en prognostiserad ökning på 100
000 kr för B-kund och 400 000 kr för övriga externa kunder under förutsättning
att bokningsgraden inte minskar nämnvärt. Intäktsökningen för B-kund föreslås
återföras stödet för kultur- och fritidsverksamhet. Resterande för att klara av
förvaltningen av nämndens fastigheter.
Kultur- och fritidsnämndens samtliga taxor och avgifter är redovisade i bilagan
Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2021.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga.
Nämndens budget och fördelning av medel har därför stor betydelse för barns
uppväxt i kommunen. Då kultur- och fritidskontoret sköter den interna
kontrollen och efterlever de lagar och regler som styr verksamheten gynnar
detta barn positivt då mer resurser och verksamhet riktas till dem. Barnens
aktiviteter prioriteras då taxan förblir oförändrad för målgruppen. Det är viktigt
att möjliggöra för föreningslivet att hålla en låg tränings- och medlemsavgift.
Höga deltagarkostnader får inte stå som hinder för att vårdnadshavare ska ha
råd att låta sina barn ha en aktiv fritid. Föreningslivets aktiviteter bidrar till att
skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående invånare. I föreningslivet
skapas sammanhang och engagemang för våra barn. Här lägger vi grunden till
friska, aktiva vuxna och därför vill vi behålla de unga i föreningslivet under så
lång tid som möjligt.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden
2. Inter kontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden
3. Kultur- och fritidsnämnden taxor och avgifter 2021
4. Jämförelser och simulering av taxor och avgifter
5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september
2020- Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar samt
för Bro simhall
6. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019- Lokaltaxa 2020
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Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Avdelningschef Idrott och anläggning - Susanne Lindqvist
 Avdelningschef Fritid - Maria Palm
 Avdelningschef Kultur - Magnus Carlberg
 Avdelningschef Bibliotek- Olof Språng
 Avdelningschef Unga – Oshy Liebech
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Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter
människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan
och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare och från 2021 fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och idrott och
förening samt en stab. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och civil samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kulturoch fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela
kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.
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Verksamhetsåret 2021

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och
fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket bred verksamhet med barn
och ungdomar som den viktigaste målgruppen.
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kulturoch föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en
meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av
verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,
ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder
ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de
själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt
användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokratin och
människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och
tillgodose önskemål av mediebestånd (litteratur, film, magasin mm), verksamhet,
arrangemang och mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats
och verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till
verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens
attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna
ungdomsverksamheten ska också ses för sitt egenvärde och inte användas som
kompensation för misslyckanden inom andra politikområden.
Under 2021 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans område. Det
innebär implementering av föreslagen modell enligt projektplan och beslutat reglemente
för att säkerställa kvalité och uppföljning av verksamhet oavsett utförare. Omställning
av egen verksamhet kommer att behöva ske under året.
Två viktiga verktyg för nämndens verksamheter framåt kommer bli den kultur- och
fritidspolitiska strategi som kommer att arbetas fram under året samt antagandet av
reviderat stöd till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro.
Ungdomsåren är en tid då många prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.
Under 2021 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld
som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas.
Unga bör också i högre grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna
verksamheter för att öka egenmakten.
Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler
aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar
och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna
Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021

4(10)

r- och fritidsnämndens ansvarsområde - KS 20/0047-7 Revidering av taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde : Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden

önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att
förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Särskild uppmärksamhet
ska under året riktas till barn mellan 9-12 år i Bro.
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och
behov. Den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett
främjandeperspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer.
Kultur- och fritidsnämndens vision
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska Kultur- och fritidsnämnden skapa
upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så
attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på
kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser
och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna
anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall,
golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot,
rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella
arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel.
En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och
fritidsaktivitet. Det ska dessutom vara lätt och säkert att ta sig till och från aktiviteter
med pendeltåg för de som inte har bil.
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Prioriterade områden med mål och indikatorer

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

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.
3.1.2 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands- Bros kulturoch fritidsliv.
Beskrivning

Vi vill minska ojämlikheten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur. En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi.

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021

6(10)

r- och fritidsnämndens ansvarsområde - KS 20/0047-7 Revidering av taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde : Verksamhetsplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden

4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2021
Kostnad
er 2021

Avskrivn
ingar
2021

Internrä
nta 2021

Budget
netto
2021

Budget
netto
2020

Förändri
ng

7 440

455

121

8 016

6 704,3

1 311,7

Bibliotek

11 757

705

57

-474

12 993

13 397,3

-404,3

Kultur

16 816

246

15

-1 755

18 832

18 875,1

-43,1

Fritid

8 675

606

142

-1 991

11 414

11 830,7

-416,7

Unga

8 331

70

1

-190

8 592

7 465,8

1 126,2

Idrott och förening

15 564

12 026

4 019

-1 200

32 809

29 682,8

3 126,2

Summa

68 583

14 108

4 355

-5 610

92 656

87 956,0

4 700,0

Tkr
Ledning Kultur och Fritid

Intäkter
2021

Från 1 januari 2021 har Kultur- och fritidskontoret fem avdelningar och en stab enligt
ovan.

4.2 Investeringsbudget 2021
Investeringsprojekt

Tkr
Inventarier biblioteken

År 2021

År 2022

År 2023

Avskri
vningst
id antal
år

Avskrivn
ing per
år

Intern
ränta

5

40

4

3

50

3

200

Inventarier fritidsgårdarna

150

Övrig
drift

Underhållfastigheter fritid

2 000

2 000

2 000

20

100

35

100

Underhållfastigheter kultur

2 000

2 000

2 000

20

100

35

100

KonstgräsplanBro IP

2 500

10

250

44

300

5

60

5

600

126

Arbetsfordon idrottsplatser
Summa

7 000

4 150

4 000

200

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
En revidering av nämndens taxor och avgifter är nödvändig då ingen justering gjorts
sedan 2012. Sedan 2012 har nämnden flera nytillkomna ytor och anläggningar. Det har
under den här perioden också varit en viss inflation vilket Kultur- och fritidsnämnden
inte har fått kompensation för i budget.
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Det är också nödvändigt att ta beslut om nya kundkategorier enligt nedan:
A kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade
och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till och med 25 år.
B kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet,
studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för
vuxenverksamhet från 26 år.
C kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun.
D kund: Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun.
E kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter
De föreslagna höjningarna skulle innebära en prognostiserad ökning på 100 000 kr för
B-kund och 400 000 kr för övriga externa kunder under förutsättning att
bokningsgraden inte minskar nämnvärt. Intäktsökningen för B-kund föreslås återföras
stödet för kultur- och fritidsverksamhet. Resterande föreslås att tillföra driften och
förvaltningen av nämndens fastigheter som är kraftigt eftersatta. Detta gynnar direkt
föreningsverksamheten i kommunen.
Då hälften av alla bokningar är interna kan inte nämnden öka intäkterna på dessa objekt
men har ändå ett högt slitage. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför ta ut en
ersättning även på interna bokningar för att kunna upprätthålla lokalvård, teknik och
slitage av golv och inventarier vilket skulle generera cirka 300 000 kr för E-kunder.
Samtliga förändringar och tillägg till tariffen redovisas i separat bilaga. Nedan följer
beskrivningar av vilka förändringar som skett:
Tabellen visar nuvarande taxa och förlag till ny taxa (NT=ny taxa)
1. Alla taxor redovisas per timme om inget annat anges.
2. För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik men kostnad för
tekniker tillkommer alltid. Minsta bokning för kulturscenerna är 3 timmar om annan tid
än 08.00-17.00 måndag-fredag.
3. Fotboll konstgräs plan 3 – uppvärmd”; ändras från ”taxa per tillfälle” till en enhetlig
timtaxa. Taxan har tidigare varierat beroende på om planen använts till träning eller
match. Vid träning har taxa tagits ut för 1,5 timme och vid match för 2 timmar.
4. Lägsta taxa- Denna avgift stryks helt. Tidigare mellan 150–300 kr/timme beroende på
kundkategori.
5. Deponi – Deponi vid fest; avgiften är ej relevant i förhållande till den administration
som den medför. Vid behov av högre kostnadstäckning till exempel extra lokalvård
utöver den som redan debiteras, faktureras hyresgästen i efterhand. Avgiften förslås tas
bort helt.
6. Städavgift- Hyresgästen ska alltid städa vid fest men debiteras för en timmes
lokalvård för att säkerställa lokalens skick inför verksamhet dagen efter. Avgiften är ny.
7. Ej avbokad lokal- Hyresgäst som ej avbokat tid enlig gällande avbokningsregler blir
debiterad med avgift för att förhindra överbokning av lokaler och möjliggöra för andra
att boka. Avgiften är ny.
8. Föreningshyra för utrymmen med exklusivt nyttjande i anläggningarna – I dag finns
ingen enhetlig taxa för föreningslokaler som de har exklusivt nyttjande av.
Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021
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4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
4.4.1 Bibliotek
Kostnad
2021

Intäkt 2021

Netto 2021

Budget netto
2020

Förändring

Bibliotek

12 519

-474

12 993

13 397

-404

Summa

12 519

-474

12 993

13 397

-404

Tkr

Förändring inom budgetramen beror på minskade avskrivningskostnader samt
ombudgetering av vissa delar av kulturchefens lön på grund av omorganisering.
4.4.2 Unga
Kostnad
2021

Intäkt 2021

Netto 2021

Budget netto
2020

Förändring

Unga

8 402

-190

8 592

7 466

1 126

Summa

8 402

-190

8 592

7 466

1 126

Tkr

Förändring av budgetram beror på ett stort underskott sedan starten av Bro:n samt
avsaknad av verksamhetsmedel i den öppna ungdomsverksamheten. Tillskottet till
budgetramen 2021 täcker endast ordinarie drift.
4.4.3 Kultur
Kostnad
2021

Intäkt 2021

Netto 2021

Budget netto
2020

Förändring

Kultur

17 077

-1 755

18 832

18 875

-43

Summa

17 077

-1 755

18 832

18 875

-43

Tkr

Förändring av budgetramen beror på justering av löner vid omorganisering inom
Kultur- och fritidskontoret.
4.4.4 Fritid
Kostnad
2021

Intäkt 2021

Netto 2021

Budget netto
2020

Förändring

Fritid

9 423

-1 991

11 414

11 831

-417

Summa

9 423

-1 991

11 414

11 831

-417

Tkr

Förändring av budgetramen beror på att verksamheten är klar med stora
avskrivningskostnader inom badhus & reception. Stora avskrivningskostnader väntas in
till sista tertialet 2021 då ombyggnation av friluftsgård Lillsjön förväntas vara färdig.

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021
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4.4.5 Idrott och förening
Kostnad
2021

Intäkt 2021

Netto 2021

Budget netto
2020

Förändring

Idrott & förening

31 609

-1 200

32 809

29 683

3 126

Summa

31 609

-1 200

32 809

29 683

3 126

Tkr

Ökad budgetram beror på nya sporthallens samt stallets stora kapitalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 94

2020-09-16

Revidering av taxor för uthyrning av
lokaler och anläggningar samt för Bro
simhall
Dnr KS 20/0047

Beslut
Ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden för hantering i samband
med budget för 2021.

Reservationer
Camilla Janson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Mary Svenberg (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Annika Falk (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Conny Timan (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
avslagsyrkande.
Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas
avslagsyrkande.

Sammanfattning
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av
ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga arrangemang för
kommunens invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av
taxor.
Kultur-och fritidsnämnden fattade den 3 december 2019 beslut om ett förslag
till reviderade taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar i Upplands-Bro
kommun.
Den 31 mars 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett förslag till
reviderade taxor även för Bro simhall.
Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens förslag till
reviderade taxor men har kompletterat med några justeringar av nämndens
förslag efter dialog med Kultur- och fritidskontoret. De nya taxorna föreslås
börja gälla den 1 januari 2021.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-09-16

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020



Bilaga till revidering av taxor för uthyrning av lokaler samt för Bro
simhall



Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019



Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars
2020



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020



Jämförelser med andra kommuners taxor 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Nya kundkategorier enligt A, B, C, D och E-kund.
2. Nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar.
3. Nya taxor för Bro simhall antas.
4. De nya taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar för Alliansens räkning på att återremittera ärendet till
Kultur- och fritidsnämnden för hantering i samband med budget för 2021.
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.
Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande.
Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande.
Katarina Olofsson (SD) stödjer Alliansens förslag med återremiss.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
återremitteras. Ordförande finner därefter att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Alliansens förslag till återremiss.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-09-16

Reservationsmotivering
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:
”Ärendet om att höja avgifter och taxor för föreningar och kommunmedborgare
åkte tillbaka till kultur och fritidsnämnden för att beredas i samband med
budget som ska antas i november. Att få budget i balans genom att höja
avgifter för föreningar och kommunmedborgare är fel prioritering.
Socialdemokraterna vill i stället stödja och satsa på föreningslivet och
medborganas förutsättningar till en rik och hälsosam fritid.”

Beslutet skickas till:


Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-02-24

KS 20/0166

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Regler för Kulturcheck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Regler för kulturcheck antas.
2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 26 februari 2020 beslut om att
överlämna ett förslag om regler för kulturcheck till Kommunfullmäktige.
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och
unga som ett komplement till verksamheten inom kulturskolan som bedrivs i
kommunens regi.
I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag
till beslut om regler för kulturcheck men föreslår en extra beslutspunkt
avseende tidsplan för år 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021



Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26
februari 2020



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2020



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 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

2021-02-24

KS 20/0166

Kommunledningskontoret


Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019



Handlingsplan för kultur(skole)check den 2 oktober 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019

Ärendet
Kulturskolan i Upplands-Bro kommun
Kulturskolan inom Upplands-Bro kommun vänder sig till barn och unga mellan
4 och 19 år. För de yngsta 4 - 6 år erbjuds dans och från 7 år även kör,
teaterlek, brasslek och stråklek. Från 8 år kan man ta del av all verksamhet som
idag består av instrumentspel, musikstudio, sång, dans, teater och film.
Kulturskolan erbjuder alla instrumentalelever att delta i orkestrar och
ensembler och har en stor utåtriktad verksamhet. Många av eleverna deltar i
flera ämnen.
Kulturskolan har även dans och teater för vuxna och 65+. Kulturskolan
samarbetar också med utbildnings- och socialkontoret samt andra kommunala
verksamheter där pedagogers specialkunnande tillförs för att stärka och stödja
verksamheterna.
Uppdrag och handlingsplan
2019 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag att ta fram en handlingsplan
för införande av ett checksystem i Upplands-Bro kommun med syfte att ge
barn och unga full valfrihet och större utbud gällande alla konstformer som
komplement till kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi.
Målet med ett checksystem är att elever själva ska kunna styra utbud och
anordnare av kulturaktiviteter. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro
kommun.
I arbetet med att ta fram en modell för checksystem i Upplands-Bro kommun
tog kultur- och fritidskontoret del av erfarenheter från andra kommuner som
infört eller utrett förutsättningar för införande av ett kulturchecksystem.
Kultur- och fritidskontoret tog därefter fram en handlingsplan med förslag
gällande syfte, modell, planering och implementering för kulturcheck i
Upplands-Bro kommun. Den 22 oktober 2019 fick kultur- och fritidskontoret i
uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att arbeta i enlighet med denna plan.
Regler för kulturcheck
I enlighet med Kultur och fritidsnämndens beslut om handlingsplan för
kulturcheck utarbetade kultur- och fritidskontoret förslag till regler för
kulturcheck.
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Datum

Vår beteckning

2021-02-24

KS 20/0166

Kommunledningskontoret
Den 26 februari 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att överlämna
kultur- och fritidskontorets förslag till regler för kulturcheck som sitt eget
förslag till Kommunfullmäktige.
I de föreslagna reglerna framgår att anordnare av kulturaktiviteter som vill bli
godkända som leverantörer i kulturchecksystemet ska erbjuda undervisning
inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning.
Enligt förslaget har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna mellan
19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i
Upplands-Bro kommun rätt till kulturcheck. Rätten till check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fridsnämndens förslag
till beslut om regler för kulturcheck.
Kommunledningskontoret har kompletterat bilagan, ”Regler för kulturcheck”
med en inledning samt gjort en justering av kapitelindelningen. Förutom
inledningen som tillkommit är övrig text densamma som Kultur- och
fritidsnämnden fattade beslut om den 26 februari 2020.
Kommunledningskontoret förslår också en extra beslutspunkt avseende
tidsplan för år 2021 enligt nedan.
Förskjuten process för år 2021

Enligt de föreslagna reglerna för kulturcheck kan anordnare av kulturaktiviteter
ansöka om att bli godkända som leverantörer i kulturchecksystemet när som
helst under hela året. Upplands-Bro kommun ska dock meddela anordnaren ett
beslut senast den 1 mars varje år.
Tidsramen enligt de föreslagna reglerna kommer kunna hållas från och med år
2022. För att kunna komma igång med checksystemet under hösten 2021, efter
beslut i Kommunfullmäktige, kommer detta datum att behövas förskjutas för år
2021. Anordnarna kommer att informeras om detta.

Barnperspektiv
Införande av checkar kommer innebära ett större kulturutbud med större
valfrihet vilket gynnar barns tillgång till kulturupplevelser.
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Datum

Vår beteckning

2021-02-24

KS 20/0166

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Anders Nilfjord
Ekonomichef
Bilagor
1. Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26
februari 2020.
3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020.
4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Juridikfunktionen
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1

Regler för kulturcheck i Upplands-Bro
kommun

1.1
Inledning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
kulturaktiviteter för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga ett bredare
utbud gällande alla konstformer som ett komplement till kulturskolans
verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler
kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av
kulturlivet.
1.2
Begrepp
Följande begreppsdefinitioner gäller i dokumentet ” regler för kulturcheck” .
Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
Anordnare = leverantör av en tjänst
Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

2

Anordnare av kulturaktiviteter

2.1
Målgrupp
Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning),
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år,
samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn
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mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds
checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska
äga rum i Upplands-Bro kommun.
För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor
som är beslutade av Upplands-Bro kommun.
2.2
Krav på anordnare
Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Upplands-Br o kommuns över gr ipande mål:

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.
Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och nästa generations invånare.
Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.
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3

Administrativa bestämmelser för den som
erhåller tjänsten

3.1
Rätt till kulturcheck
Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin
fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.
Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är
avslutad.
Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet.
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar
för den kurs som väljs.
3.2
Ansökan om check
Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens
administrativa datasystem.
3.3
Erbjudande av plats
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.
3.4
Kontrakt
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.
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3.5
Omval och uppsägning
Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader
från uppsägningsdatum.
3.6
Avgifter
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga till
ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra.
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.
Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.
Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

4

Administrativa bestämmelser för anordnare

4.1
Ansökan om auktorisation
Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året.
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1 mars varje
år.
4.2
Fastställande av checkbelopp
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten.
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.
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4.3
Utbetalning av check
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är
sista dag för registrering.
Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september
månad.
4.4
Information till kunder om godkända anordnare
Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende
verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med
kursbokningen.
4.5
Uppföljning och kontroll
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan
byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering
av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa
en god kvalitet på tjänsten.
Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad
måluppfyllelse och högre kvalitet.
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:
Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen.
Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.
Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och
indikatorer.
Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en
uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.
4.6

Övriga bestämmelser om verksamheten

På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.

5

Beslutanderätt om regler

Den enskildes r ätt till tjänsten

Följer av lag eller beslut från
kommunfullmäktige

Checkens storlek

Beslutas av kommunfullmäktige

Auktor isationsvillkor
Villkor för att bli auktoriserad
och för att behålla
auktorisationen
Särskilda villkor som ställs på
anordnaren för den aktuella
tjänsten inom ramen för de
generella
auktorisationsvillkoren

Beslutas av kommunfullmäktige

Beslutas av ansvarig nämnd i
samband med att
Kulturchecksystemet införs
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Avauktor isation
Beslutas av kommunfullmäktige

Grund för att återkalla
auktorisation
Återkallelse av auktorisation
till följd av brister i
verksamheten

6

Beslutas av nämnd och får inte
delegeras i annat fall än till
ordföranden med stödav
bestämmelserna i 6 kap 36 §
kommunallagen. Vid misstanke om
allvarlig brist i verksamheten som
utgör fara för kund får ordföranden
besluta att interimistiskt återkalla
auktorisationen.

Auktorisationsvillkor

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos
anordnaren.
För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som UpplandsBro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt
auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.
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6.1

Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Gener ella auktor isationsvillkor

Kontr ollpunkter

Vid br ist

1. Anordnaren får inte vara i
1. Uppvisa vid
konkurs eller likvidation, under
auktorisation
tvångsförvaltning eller föremål
2. Uppföljning
för ackord eller tills vidare ha
inställt sina betalningar eller vara
underkastat näringsförbud.

Avauktorisation

2. Anordnaren får inte vara
föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, ackord eller
annat liknande förfarande.

1. Uppvisa vid
auktorisation

Avauktorisation

3. Anordnaren och personer som
har väsentligt inflytande över
verksamheten får inte genom
lagakraftvunnen dom vara dömd
för brott som avser
yrkesutövningen eller
brottslighet som kan skada
förtroendet.

1. Uppvisa vid
auktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

2. Uppföljning

4. Anordnaren och/eller ansvarig 1. Uppvisa vid
för verksamheten får inte ha gjort auktorisation
sig skyldig till allvarligt fel i
2. Uppföljning
yrkesutövningen.

Avauktorisation

5. Anordnaren ska fullgöra sina
skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och
skatt.

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning
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6. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar vara
registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis.

1. Uppvisa vid
auktorisation

7. Anordnaren ska vara godkänd
för F-skatt.

1. Uppvisa vid
auktorisation

Avauktorisation

2. Uppföljning

Avauktorisation

2. Uppföljning
8. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar ha
erforderliga tillstånd för att
bedriva aktuell verksamhet.

Uppföljning

Avauktorisation

9. Anordnaren ska genom utdrag
från UC eller motsvarande
register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är
nystartad, visa att den har
erforderlig ekonomisk kapacitet.

Uppvisa vid
auktorisation

Enbart villkor
för auktorisation

10. Anordnare som har
avauktoriserats efter att ha brutit
mot eller bedömts inte uppfylla
auktorisationsvillkoren ska för
att åter bli auktoriserad visa att
åtgärder har vidtagits för att
bristerna inte ska upprepas.

Vid auktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor
(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för
Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker
vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.
(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört
är anordnaren avauktoriserad.
Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader
avauktoriseras anordnaren.
Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen
angivna bristerna återkallas auktorisationen.
Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan
lämnas i varje enskilt ärende.
6.2

Lokaler, IT-system

Gener ella auktor isationsvillkor

Kontr ollpunkter

Vid br ist

11. I förekommande fall: Lokaler
och utrustning ska vara anpassande
till verksamheten och godkända för
sitt ändamål av berörda
myndigheter.

Uppföljning

Varning
och/eller
avauktorisation

12. Anordnaren ska kunna ta emot
och lämna information till
kommunen på ett sådant sätt att
uppgifterna kan hanteras av
kommunens administrativa system.

Uppföljning

Varning
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Specifika auktor isationsvillkor
(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig
att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning
till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.
Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i
form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.
6.3

Verksamhetsansvarig och ledning

Gener ella
auktor isationsvillkor

Kontr ollpunkter

Vid br ist

13. Den som utövar den dagliga
ledningen av verksamheten ska
ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppvisa vid
auktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

14. Den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för
arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.

Uppföljning

Varning

15. Om anordnaren avser att
Egen anmälan
byta den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska detta anmälas
till kommunen för godkännande
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Specifika auktor isationsvillkor

(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.
Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla
kompetensutveckling.
6.4

Underleverantör

Gener ella
auktor isationsvillkor

K ontr ollpunkter

Vid br ist

16. Auktorisationen får inte
överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om anordnaren
är en juridisk person och denne
byter ägare ska ny ansökan ges
in och auktorisationen
omprövas.

1. Egen anmälan

Avauktorisation

6.5

2. Uppföljning

Ledningssystem för kvalitet

Gener ella
auktor isationsvillkor

K ontr ollpunkter

Vid br ist

17. Anordnaren ska ha rutiner
för hantering av synpunkter,
klagomål, fel, brister och
avvikelser.

Uppföljning

Varning
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18. Anordnaren ska rapportera
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser till kommunen.

1. Egen anmälan

19. Anordnare ska redovisa
åtgärdsplaner kopplade till
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser.

1. Egen anmälan

20. Anställd hos anordnare har
rätt att anmäla missförhållanden
till kommunen. Anordnaren
eller någon denne ansvarar för,
får inte efterforska vem som har
gjort sådan anmälan.

1. Uppföljning

2. Uppföljning

2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

Varning

2. Anmälan

Specifika auktor isationsvillkor
(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten.

6.6
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6.7

Mål, lagar, uppföljning

Gener ella
auktor isationsvillkor

K ontr ollpunkter

Vid br ist

21. Anordnaren ska redovisa hur 1. Uppvisa vid
de statliga och/eller kommunala auktorisation
målen för verksamheten ska nås. 2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

22. Anordnaren ska vara
förtrogen med och följa inom
området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter
som gäller för verksamhet som
omfattas av
kulturchecksystemet.

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

23. Kommunen ska ha rätt till
insyn i verksamheten för
uppföljning och utvärdering. I
detta ingår att kommunen ska få
del av handlingar som
kommunen efterfrågar.
Anordnaren ska delta i den
uppföljning som kommunen
genomför.

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

Specifika auktor isationsvillkor
(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.
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Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och
andra anordnare.
Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans,
teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande,
nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.
Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per
läsår i form av terminskurs.
Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt
arbete i offentliga sammanhang.
Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.
6.8

Ansvarsförsäkring

Gener ella
auktor isationsvillkor

Kontr ollpunkter

Vid br ist

24. Anordnaren ska inneha
ansvarsförsäkring som
säkerställer att kunden och
kommunen hålls skadeslös för
skada orsakad genom fel eller
försummelse av personal
anställd hos anordnaren.

Uppföljning

Avauktorisation
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6.9

Personal

Gener ella auktor isationsvillkor

Kontr ollpunkter

Vid br ist

25. Det ska senast när verksamheten
startar finnas personal i sådan
omfattning och med relevant
utbildning och erfarenhet att statliga
och/eller kommunala mål för
verksamheten kan nås.

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

26. Ansvarig för verksamheten och
Uppföljning
samtliga personal som anställs ska
till anordnaren lämna ett
registerutdrag ur det register som
förs enligt lagen om
belastningsregister. Utdraget får
vara högst ett år gammalt. Register
avseende samtliga inom
verksamheten ska finnas tillgängliga
vid uppföljning/tillsyn.

Varning och/eller
avauktorisation

27. Anordnaren ansvarar för att all
personal inom verksamheten iakttar
den sekretess och tystnadsplikt som
gäller för verksamheten

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

28. Utifrån verksamhetens behov
ska anordnaren ha rutiner som
säkerställer att personalen iakttar
sekretess och tystnadsplikt samt
följer krav på dokumentation och
rapporteringsskyldigheten om
missförhållanden enligt lag.

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation
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Specifika auktor isationsvillkor
(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning
inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom
minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna
ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.
6.10

Skyldighet att ta emot kunder

Gener ella
auktor isationsvillkor

K ontr ollpunkter

Vid br ist

29. Anordnaren ska inom ramen Uppföljning
för sin auktorisation ta emot den
kund som väljer anordnaren för
utförande av tjänst som kunden
har rätt till.

Varning och/eller
avauktorisation

30. Anordnaren ska ingå i
eventuellt kösystem som
kommunen har.

Avauktorisation

Uppföljning

31. Anordnaren ska acceptera av Uppföljning
kommunen beslutad förtur för
kund.
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6.11

Övriga krav på verksamheten

Gener ella
auktor isationsvillkor

K ontr ollpunkter

Vid br ist

32. Anordnaren ska kunna
tillhandahålla verksamheten
hela året.

1. Uppvisa vid
auktorisation

Varning och/eller
avauktorisation

33. Anordnaren ska rapportera
större förändringar avseende
verksamhet eller ekonomi till
kommunen.

Egen anmälan

2. Uppföljning
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum:

2020-02-26

Regler för kulturcheck
Dnr KFN 19/0150

Beslut
1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S), Hibo Salad Ali (S) och Maikki
Lemne (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till Kultur- och
fritidskontoret från sammanträdet den 18 februari för att få svar på elva frågor
innan beslut fattas. I denna tjänsteskrivelse svarar kontoret på frågorna.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare
som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto,
digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro
kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som
för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.
I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och
inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur,
film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att
tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18
februari 2020 – Regler för kulturcheck



Tjänsteskrivelse Regler för Kulturcheck daterat 2020-01-21



Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden


Sammanträdesdatum:

2020-02-26

Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-02-26

Förslag till beslut
2. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på återremiss av ärendet. Ordförande finner att det
finns två förslag till beslut på sammanträdet, kontorets förslag till beslut och
förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden
kan fatta beslut idag. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och
yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
1. Kommunstyrelsen

6 (6)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§7

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

Regler för kulturskolecheck
Dnr KFN 19/0150

Beslut
Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare
som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto,
digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro
kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som
för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.
I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och
inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur,
film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att
tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag


Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.



Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Förslag till beslut
1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att
få svar på följande elva frågor innan beslut fattas i ärendet:
1. ”Vad kommer att hända med nuvarande personal som riskerar att bli
utan uppdrag om Kulturchecken införs?

13 (17)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-02-18

2. Hur kommer nuvarande samarbete mellan den kommunala
Kulturskolan och UBG:s musikprofil, teater för dementa samt teater 65
plus och brandkåren Attunda att påverkas?
3. Hur säkerställs anordnarens aktiva arbete för att bredda deltagandet
ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv?
4. Hur mycket kommer införande av ett Kulturchecksystem att kosta
kommunen per elev och år?
5. Hur kommer ett kulturchecksystem att administreras och till vilken
kostnad?
6. Vad skulle införande av Kulturcheck bidra till för positiva effekter för
kommunen?
7. Finns det risk för undanträngningseffekter och hur kan dessa
motverkas?
8. Vilka negativa effekter skulle införande av kulturcheck innebära för
kommunen?
9. Vilken beredskap har kommunen för att ta hand om elever om
anordnaren upphör med sitt uppdrag med alldeles för kort varsel?
10. Hur och med vilka medel anordnas det tillräckligt med lokaler och
utrymme som måste bli anpassade efter elevers behov samt
aktivitetskrav?
11. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser samt effekter blir det för den
kommunala Kulturskolan samt för övrig nämndverksamhet inom
Kultur- och fritid?”
Kurshid Chowdhury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om
återremiss.
Katarina Olofsson (SD) meddelar att hon för Sverigedemokraternas räkning
ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.
Efter ajournering meddelar ordförande Mattias Peterson (C) att även
Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig till
förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, att ärendet
återremitteras, då inget parti har yrkat på kontorets förslag till beslut. Han
konstaterar därefter att Kultur-och fritidsnämnden återemitterar ärendet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Kulturskolecheck - handlingsplan
Dnr KFN 19/0150

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Jansson (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med följande text:
”Införandet av kulturskolecheck är en mycket kostsam affär. Den preliminära
kostnadsberäkningen på 2,4 miljoner kronor kan användas till något annat. Vi
måste bli bättre på att nå ut till ett bredare elevunderlag inom vår egen
kommun. Kulturskolan har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla och
sprida kulturintresse samt glädje bland alla våra kommuninvånare. Vi
socialdemokrater vill:



Att Kulturskolan byggs ut med lägre avgifter.
Ge förskolan och skolan ett tydligt kulturuppdrag. Varje barn ska ha rätt
till kulturupplevelser inom ramen för förskola och skola.”

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och
ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext enligt ovan.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett
checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan
köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge
full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva
kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro
kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer
kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för
att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén
för både elever och anordnare.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019



Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag på Kulturoch fritidskontorets förslag till beslut.
Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande om avslag
på Kultur- och fritidskontorets beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kultur- och
fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om avslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till
beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet ska
beslutas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut säger ”ja”
och de som röstar för avslag säger ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han
konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Paul Gustafsson (M)

X

Stanislav Lewalski (M)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Mats Zettmar (SD)

X

Nej

Naser Vukuvic (S)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Leif Janson (S)

X

Khalouta Simba (V)

X

Mattias Peterson (C)

X

Avstår

5 (14)

27 Regler för Kulturcheck - KS 20/0166-2 Regler för Kulturcheck : Bilaga 6 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.
Beslutet skickas till:



Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret
Kulturskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

KS 21/0142

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Förvärv av mark – del av Husby 2:1
(Ridanläggningen Prästtorp)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
omfördelas till Kommunstyrelsen för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i
bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017.
Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta
antal.
Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat
med tidigare arrendator.
Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening.
Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Köpet omfattar ca 7 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun. Marken har värderats till 100 tkr per hektar.
Den 16 februari 2021 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om att avsätta
medel för förvärv av del av Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del
av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun med förslag till Kommunfullmäktige att
omfördela erforderliga medel från Kultur- och fritidsnämndens
investeringsbudget till Kommunstyrelsen för genomförandet.
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

2021-02-18

KS 21/0142

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
förslag.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16
februari 2021.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021.



Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av
Svefa.

Barnperspektiv
Upplands-Bro Ryttarförening är med sina 600 medlemmar en av kommunens
största föreningar. Merparten av deltagarna i ridskolan är barn och ungdomar
med tonvikt på flickor. Föreningens verksamhet har stor betydelse för många
av kommunens barn och ungdomar och genom en fortsatt satsning på
ridanläggningen ges föreningen en möjlighet att utveckla verksamheten till stor
glädje för många barn.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Anders Nilfjord
Ekonomichef
Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16
februari 2021.
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021.
3. Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av
Svefa.
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§4

Sammanträdesdatum:

2021-02-16

Förvärv av mark -del av Husby 2:1
(Ridanläggning Prästtorp)
Dnr KFN 21/0026

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av
Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till
Kommunstyrelsen för genomförandet.

Sammanfattning
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017.
Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta
antal.
Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat
med tidigare arrendator.
Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening.
Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021.
Köpet omfattar 6,9 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun
Marken har värderats till 100 tkr per hektar.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari
2021.



Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av
Svefa.

8 (14)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-16

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av
Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till
Kommunstyrelsen för genomförandet.
Beslutet skickas till:





Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringschef Charlotte Ahlstrand
Ekonomichef Anders Nilfjord
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-02-03

KFN 21/0026

1 (4)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Förvärv av mark -del av Husby 2:1
(Ridanläggning Prästtorp)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för förvärv av del av
Husby 2:1 enligt karta i bilaga Värdeutlåtande, del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun och föreslår Kommunfullmäktige att omfördela erforderliga
medel från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget till
Kommunstyrelsen för genomförandet.

Sammanfattning
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan flera år. Ett nytt stall med plats för 48
hästar som klarar dagens krav på djurhållning blev klart 2017.
Möjligheten till rasthagar på den mark som kommunen äger är begränsad vilket
gör det svårt för föreningen att upprätthålla eller utveckla verksamheten. För att
fullt ut kunna utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta
antal.
Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom ett nyttjanderättsavtal
avseende del av Husby 2:1, med dåvarande arrendator. Arrendeavtal med
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen tecknat
med tidigare arrendator.
Efter diskussion med markägaren föreslås att kommunen förvärvar den mark
som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med arrendatorn och som
upplåtits till Upplands-Bro Ryttarförening.
Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad
investeringsram för Kultur- och fritidsnämnden för 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Köpet omfattar 6,9 hektar åkermark och är en del av Husby 2:1. Markens
gränser framgår av karta, bilaga Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i UpplandsBro kommun
Marken har värderats till 100 tkr per hektar.

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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2021-02-03

KFN 21/0026

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 februari
2021.



Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommunutförd av
Svefa.
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Ärendet
På kommunens ridanläggning vid Prästtorp bedriver Upplands-Bro
Ryttarförening (UBRF) ridskola sedan mitten på 80-talet. Föreningen har 600
medlemmar och en omfattande ridskoleverksamhet.
Anläggningen består av ett ridhus som byggdes 1985, ett nytt stall som
invigdes 2017 med plats för 48 hästar och utomhus finns en nyanlagd ridbana
och rasthagar.
En svårighet för föreningen är det begränsade utrymmet som finns för
rasthagar på den mark som kommunen äger. God tillgång på rasthagar är en
förutsättning för god djurhållning och finns reglerat i länsstyrelsens tillstånd för
ridskoleverksamheten. Utökad mark för rasthagar är en förutsättning för
föreningen att upprätthålla god djurhållning och för att kunna utveckla
verksamheten. Det nya stallet innehåller 48 boxar och för att fullt ut kunna
utnyttja den kapaciteten krävs rasthagar som motsvarar detta antal.
Under 2020 gavs möjlighet till utökad mark genom att kommunen tecknade ett
nyttjanderättsavtal avseende del av Husby 2:1, med markens arrendator.
Marken består av 6,9 hektar åkermark som passar bra att använda till rasthagar.
Marken tillhör Lejondal. Det arrendeavtal som finns mellan arrendator och
markägaren löper ut den 14 mars 2021 liksom det avtal som kommunen
tecknat.
Vid diskussion med markägaren har framkommit att kommunen har möjlighet
att förvärva den mark som kommunen under 2020 nyttjat genom ett avtal med
arrendatorn. Mot bakgrund av detta föreslår kultur- och fritidskontoret att
kommunen förvärvar del av Husby 2:1 för att ingå i ridanläggningen.
Förvärvet finansieras genom att erforderliga medel omfördelas inom tilldelad
investeringsram för 2021.
Marken som gränsar till kommunens ridanläggning framgår av kartan i bilaga
Värdeutlåtande Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.
Marken har värderats till 100 tkr/ha av Svefa. Se bilaga.

Barnperspektiv
Upplands-Bro Ryttarförening är med sina 600 medlemmar en av kommunens
största föreningar. Merparten av deltagarna i ridskolan är barn och ungdomar
med tonvikt på flickor. Föreningens verksamhet har stor betydelse för många
av kommunens barn och ungdomar och genom en fortsatt satsning på
ridanläggningen ges föreningen en möjlighet att utveckla verksamheten till stor
glädje för många barn.
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Datum

Vår beteckning

2021-02-03

KFN 21/0026

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Värdeutlåtande, Del av Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun utförd av
Svefa.
Beslut sänds till
 Mark- och exploateringschef Charlotte Ahlstrand
 Ekonomichef Anders Nilfjord
 Kommunfullmäktige
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1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Husby 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Syfte
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet av del av Upplands-Bro Husby 2:1. Syftet med
värderingen är att utgöra del av beslutsunderlag inför eventuellt förvärv. Med marknadsvärde avses det mest
sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt. Se även
avsnitt särskilda förutsättningar nedan.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Upplands-Bro kommun, genom Charlotte Ahlstrand.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är 2021-02-01

Allmänna villkor
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.
De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.
Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Upplysningar
Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer
att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ
effekt och dels hur stor omfattningen kommer att bli.
Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle
varit fallet utan denna påverkan. Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer frekvent under rådande förhållande.
Svefa har tidigare värderat värderingsobjektet, december 2020 på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Denna
värdering är en uppdatering av tidigare utfört uppdrag med förändrade särskilda förutsättningar.
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Särskilda förutsättningar
I värderingen förutsätts att för i värderingen berört område utgör en självständig fastighet.
Denna värdebedömning avser pågående markanvändning. Enligt uppdragsgivaren finns inte några aktuella
planbesked inom berört område, vidare finns en uttalad intention att inte utveckla området för bebyggelse
på vare sig medellång eller lång sikt. Värdebedömningen förutsätter således att det ej finns några förväntningar om framtida ändrad markanvändning.
I värdebedömningen beaktas ej nuvarande nyttjandeavtal för berörd mark vilket är upprättat mellan Upplands-Bro kommun och den privatperson som f n arrenderar berörd mark. Detta avtal löper ut 2021-03-14.

Besiktning och värderingsunderlag
Besiktning av värderingsobjektet utfördes av undertecknade under december månad 2020, Svefa. Följande
uppgifter och källor har använts:
▪
▪
▪

Fastighetsregistret
Fastighetstaxeringsregistret
Kommunala handlingar

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren:
▪
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2. Objektsbeskrivning
Fastigheten allmänt
Fastigheten Upplands-Bro Husby 2:1 är belägen i Prästtorp mellan Bro och Kungsängen. Fastigheten har en
areal om ca 24,6 ha (246 303 kvm) och utgörs huvudsakligen av jordbruks- och jordbruksmark samt ett antal
ekonomibyggnader och enstaka småhus. I söder avgränsas området av Upplands-Bro Ryttarförenings ridanläggning, i sydväst av ett koloniområde och i övrigt av glesbebyggda småhus samt skogs- och åkermark.
Närmaste spårbunden kommunikation finns i form av pendeltågsstationen Bro belägen på ett avstånd om ca
3,5 km nordväst om värderingsobjektet. I Bro finns även ett visst handels- och serviceutbud. Ett bredare
utbud finns i Kungsängen vilket är beläget ca 5 km bort i sydostlig riktning.

Översikt över fastigheten Upplands-Bro Husby 2:1

Berörd del av fastigheten
Värderingsobjektet utgörs av ett område om ca 6,9 ha inom rubricerad fastighet och utgörs idag av åkermark.
Åkermarken bedöms vara av normal beskaffenhet och har överlag tillfredställande dränering. Berörd del av
fastigheten är beläget längsmed Husbyvägen, den ungefärliga avgränsningen framgår i underlag från uppdragsgivaren nedan.

Värderingsobjektets ungefärliga avgränsning
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Lagfaren ägare
Se bifogat fastighetsdatautdrag.

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av
bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha
någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering
inom värderingsobjektet.

Planförhållanden/översiktsplanering
Värderingsobjektet är beläget utanför detaljplanelagt område.
En fördjupad översiktsplan för Bro är under framtagning och har behandlats på samråd under tredje kvartalet 2020. Syftet med planen är att ” förtydliga förutsättningarna och inriktningen på den fysiska utvecklingen
i Bro fram till 2040”. Berört område är beläget i gränsen mellan ett område som är utpekat som Bro tätort
och Upplands-Bro landsbygd.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09
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Slutsats bebyggelseförväntningar
Med hänsyn till att berört område är beläget i gränsen mellan det område som är utpekat som Bro tätort och
landsbygd i den fördjupade översiktsplanen för tätorten Bro bedöms det kunna föreligga en viss förväntning
om en ändrad markanvändning i framtiden bland vissa presumtiva köpare. Då aktuellt område är beläget
med närhet till ett befintligt småhusområde bedöms det som mest troligt att denna förväntan utgörs av framtida småhusbebyggelse.
Kommunerna är dock normalt restriktiva med ny detaljplaneläggning på åkermark varför en eventuell framtida
exploatering ej bedöms bli omfattande. Bedömt marknadsvärde utgår från att det finns en uttalad intention
att bibehålla pågående markanvändning på överskådlig tid, i likhet med ovan angivna särskilda förutsättningar.

3. Marknadsförutsättningar
Makroekonomi
Svensk ekonomi
Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av coronavirusets påverkan på såväl
ekonomin som samhället i stort har det noterats en tydlig konjunkturnedgång, i Sverige och internationellt.
Trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång av svensk BNP med hela
8,3% under Q2 (jämfört med Q1, då BNP något överraskande ökade med 0,1% p.g.a. stark export). I Q3
noterades en tydlig rekyl då BNP ökade med 4,9%, till stor del p.g.a. ökad konsumtion och export (hjälpt av
en tydlig nedgång av Covid-19 under sommaren).
Konjunkturinstitutets prognos ligger på -3,6% för 2020 och +3,5% för 2021, förutsatt fortsatta ekonomiska/politiska stimulanser, särskilt då det noterats en tydlig ökning av Covid-19 under hösten. Återhämtningen i Q3
vilar på osäker grund, men den offentliga ekonomin är relativt stark vilket möjliggör ytterligare stödåtgärder.
Det väntas emellertid dröja till svensk/internationell ekonomi är tillbaka på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Lågkonjunkturen väntas bestå till 2023/2024.
Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver.
Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-/sjukvård.
De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig
sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan på investeringsbehovet).
Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande lågkonjunkturen, främst genom att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu
inte varit aktuell (senast i nov-20 lämnades den oförändrad på 0%). Nyttan av en sänkning torde emellertid
vara relativt begränsad (Riksbankens senaste höjning, 25 punkter i dec-19, fick inte några direkta negativa
konsekvenser). Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av reporäntan nu inte vara att vänta förrän tidigast 2024.
Vad gäller inflationen ligger Riksbankens prognos på ca 0,4% för 2020 respektive 0,8% för 2021.

6

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

28 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 (Ridanläggningen Prästtorp) - KS 21/0142-1 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 (Ridanläggningen Prästtorp) : VU Upplands-Bro Husby 2_1 2021-02-04

Ordernummer 175847
Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Husby 2:1, del av

2021-02-04

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Arbetslösheten väntas – trots omfattande statliga stödåtgärder – stiga till 9,4% under 2020 respektive 11,0% under 2021 (att jämföra med 6,9%
under 2019). Den svaga arbetsmarknaden väntas kvarstå under lång tid, särskilt vad gäller långtidsarbetslösa
och de som är nya på arbetsmarknaden (efterfrågan inom områden med viktiga ”ingångsjobb”, som t.ex.
handel, hotell/restaurang, har tydligt minskat). Vidare väntas coronapandemin påskynda den pågående strukturomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden, något som medför att ett stort antal arbetstillfällen
inte kommer tillbaka då konjunkturen återhämtar sig.
För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad arbetskraft är en av de stora utmaningarna, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).
På kort sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda”
bolag att överleva. Samtidigt måste man ha med sig att svensk ekonomi är starkt exportberoende, och därför
till stor del är beroende av utvecklingen internationellt.

Kommun
Befolkning
Befolkningen i Upplands-Bro uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 29 346 invånare, en ökning med drygt 2,1%
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i
tabellen nedan.
Befolkning
Upplands-Bro
Tillväxt, Upplands-Bro
Tillväxt, Sverige

2010
23 676
2,0%
0,8%

2011
23 984
1,3%
0,7%

2012
24 353
1,5%
0,8%

2013
24 703
1,4%
0,9%

2014
25 287
2,4%
1,1%

2015
25 789
2,0%
1,1%

2016
26 755
3,7%
1,5%

2017
27 614
3,2%
1,3%

2018
28 756
4,1%
1,1%

2019
29 346
2,1%
1,0%

Källa: SCB

Befolkningsutveckling
35 000

5,0%

30 000

4,0%

25 000
20 000

3,0%

15 000

2,0%

10 000
1,0%

5 000
0

0,0%
2010

2011

Upplands-Bro

2012

2013

2014

Tillväxt, Upplands-Bro

2015

2016

2017

Tillväxt, Sverige

Källa: SCB

7

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2018

2019

28 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 (Ridanläggningen Prästtorp) - KS 21/0142-1 Förvärv av mark – del av Husby 2:1 (Ridanläggningen Prästtorp) : VU Upplands-Bro Husby 2_1 2021-02-04

Ordernummer 175847
Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Husby 2:1, del av

2021-02-04

Åldersfördelning på befolkningen
95+ år
85-94 år
75-84 år
65-74 år
55-64 år
45-54 år
35-44 år
25-34 år
15-24 år
5-14 år
0-4 år
0,0%

2,0%

Sverige

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Upplands-Bro

Källa: SCB

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer mellan 5–14 år samt 35–44 år är
markant högre än för riket i övrigt.

Medelinkomst
Medelinkomsten i Upplands-Bro är generellt högre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga ålderskategorier med undantag av ålderskategorierna 30-44 år samt 45-64 år.

Ålder
20-24 år
25-29 år
30-44 år
45-64 år
65+ år
Totalt 20+ år

Kommunen [tkr]
186,6
256,3
342,7
392,2
270,1
322,7

Länet [tkr]
155,4
266,4
395,3
464,8
298,5
366,5

Riket [tkr]
161,5
247,3
344,2
396,4
255,1
314,7

Källa: SCB

Arbetslöshet
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Upplands-Bro till 6,7% vilket kan jämföras med Stockholms län som har en arbetslöshet om 5,9 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 7,0
%.
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen
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Källa: Arbetsförmedlingen

Näringsliv
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på offentlig förvaltning och försvar.

Andel anställda per näringsgren
Okänd verksamhet
Kulturella och personliga tjänster m.m.
Vård och omsorg, sociala tjänster
Utbildning
Offentlig förvaltning och försvar
Företagstjänster
Fastighetsverksamhet
Finans- försäkringsverksamhet
Information och kommunikation
Hotell- och restaurangverksamhet
Transport och magasinering
Handel
Byggverksamhet
Energiförsörjning, miljöverksamhet
Tillverkning och utvinning
Jordbruk, skogsbruk och fiske
0%
Upplands-Bro

5%

10%

Sverige

Källa: SCB
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Ordernummer 175847
Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Husby 2:1, del av

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar UpplandsBro på plats 16 i rankingen för 2019.

Fastighetsmarknad
Investeringsmarknaden
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt.
Det har noterats en coronarelaterad osäkerhet under Q2, med flera uppskjutna, ”pausade” eller t.o.m. avbrutna transaktioner och projekt, vilket medförde en uppbromsning på investeringsmarknaden. Trots denna
osäkerhet, i kombination med problem på kreditmarknaden under våren, har investeringsintresset varit relativt stort. Transaktionsvolymen i Q3 uppgick till ca 31,1 mdkr, en minskning med nästan 20% jämfört med
2019 (som dock utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden). Ackumulerad omsättning Q1-Q3
uppgick till ca 111 mdkr (ca 135 mdkr 2019). Det finns fortsatt mycket kapital, som i brist på investeringsalternativ, söker sig till fastighetsmarknaden, vilket talar för att transaktionsvolymen 2020 sannolikt kommer
uppgå till en relativt hög nivå (om än inte i nivå med 2019).
Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse
och i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). Likaså
finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter samt kvalitativa kontor.
Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade”
fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.
Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt
kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av
investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.
Förutsättningarna på kreditmarknaden försämrades avsevärt under inledningen av coronakrisen med stigande kostnader som följd, men det har noterats en återhämtning under sommaren. För institutionellt kapital
och aktörer med långsiktigt fokus och hög kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid
investeringar i bostads- och samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som
fördelaktiga i tider av finansiell oro).
Det bedöms finnas god underliggande efterfrågan vad gäller mark/byggrätter. Marknaden är emellertid något
”avvaktande”, särskilt vad gäller bostadsrätter (p.g.a. en osäker utveckling på privatbostadsmarknaden för
nyproduktion) och kommersiella projekt inom de segment som idag upplevt svagare marknad p.g.a. coronapandemin. Den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar som en allt äldre befolkning –
medför att det är av stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. Intresset är stort vad gäller byggrätter
för olika typer av särskilda boende.
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4. Värderingsmetodik
Definition av marknadsvärde och metodtillämpning
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.
Värderingen har utförts med tillämpning av en s.k. delvärdesmetod, d.v.s. objektets olika delar värderas var
för sig, varefter erhållna delvärden summeras till ett totalvärde för objektet. Slutligen har en samlad bedömning gjorts utifrån de ingående enheternas värden.
För att åsätta ett värde på berört delområde har ortsprismetoden använts. Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) vid värdebedömningen jämförs med
sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I det valda
ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma överens mellan
materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, kr/m³sk, köpeskillingskoefficient (K/T).

5. Värdering
Inägomark
Arealen av fastighetens totala inägomark uppgår till totalt ca 128 ha varav ca 111 ha utgörs av åkermark och
ca 17 ha betesmark. Berörd del av fastigheten avser 6,9 ha av den totala åkermarken.
Värdering av inägomarken görs med hjälp av ortsprismetoden. Köpen är från och med 2017-01-01 i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län och avser åker- och betesmark.

Ortsprismaterial
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Köpen av åkermark indikerar ett medelvärde om ca 115 000 kr/ha. En stor del av jämförelseköpen är belägna i Uppsala län omkring Uppsala och Enköping. Åkermarken inom värderingsobjektet bedöms p g a sin
ringa storlek mindre eftertraktad än snittet av jämförelseköpen då dessa i regel avser större arealer. Detta
bör vara prispåverkande i negativ riktning då den ringa storleken bedöms begränsa antalet presumtiva köpare till i huvudsak närliggande lantbruk i behov av tillskottsmark. Det är dock tänkbart att en köpare med
avsikt att nyttja marken för djurhållning, företrädesvis hästgårdar, kan bedöma marken som tillräcklig i storlek. Betesmark betingar dock i normalfallet ungefär halva marknadsvärdet för åkermark (pga sämre markkvalitet), varför denna köparkategori får anses mindre sannolik i det aktuella fallet.
Beaktat ovanstående bedöms ett värde för aktuell del av fastigheten stå att finna inom intervallet 90 000 –
115 000 kr/ha, vilket beaktat ingående arealer resulterar i ett totalvärde i det ungefärliga intervallet 600 000800 000 kr.
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6. Slutsatser

Resultat
Ca 600 000 – 800 000 kr

Ortsprismetoden

Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid
värdetidpunkten 2021-02-04 till:

700 000 kronor
Sjuhundratusen Kronor
För värdebedömningen gäller vidare de särskilda förutsättningar vilka redovisats under avsnitt 1.

Nyckeltal avrundat:
Totalt bedömt väde för objektet (kr)
Tomtareal (ha)
Totalt bedömt värde för objektet (kr/ha)

700 000
6,9
101 400

Stockholm 2021-02-04

Civilingenjör Lantmäteri
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad värderare

Civilingenjör Lantmäteri
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad värderare

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

13
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FASTIGHET
Beteckning

Senaste ändringen i
allmänna delen
2018-07-27

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen
2019-03-28 13:09

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen
2020-12-11

Nyckel: 010341732
UUID: 909a6a45-6691-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro
Nr: 215058
LÄGE, KARTA
Område
1

N (SWEREF 99 TM)
6598598.3

E (SWEREF 99 TM)
652034.0

Registerkarta

AVSKILD MARK
Beteckning

AREAL
Område
Totalt

Totalareal
246 303 kvm

LAGFART
Ägare

Därav landareal
246 303 kvm

Därav vattenareal
0 kvm

Andel
1/2

Inskrivningsdag
1993-12-23
Nytt beslut: 1994-01-03

Akt
93/10151
94/65

1/2

2004-06-11

04/24330

Köp: 1993-12-21 Andel: 1/1
Köpeskilling: 5 525 000 SEKAvser även annan fastighet
Lagfartsanmärkning: Rättat Akt: 94/119

Bodelning: 2004-06-07 Andel: 1/2
ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.
AVTALSRÄTTIGHETER
Nr
Rättighet
1
Avtalsservitut: GÅNGVÄG
2
Avtalsservitut: RIDSTIG
INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 1
Totalt belopp: 6 600 000 SEK
Nr
Information
3

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål
Rättsförhållande
VÄG I SAMFÄLLD VÄGMARK Last
GÅNGVÄG
Last
RIDSTIG
Last

Belopp
6 600 000 SEK

Rättighetstyp
Officialservitut
Avtalsservitut
Avtalsservitut

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer
Ändring av DP: PRÄSTTORP BPL 2

Inskrivningsdag
1982-07-07
1988-11-25

Akt
82/4891
88/13169

Inskrivningsdag
2010-11-16

Akt
10/40026

Datum

Datum
2001-01-18
Laga kraft: 2001-02-14
Genomf. start: 2001-02-15
Genomf. slut: 2006-02-14

Akt
01-BRE-548.4
01-IM5-82/4891.1
01-IM5-88/13169.1

Akt
0139-P01/0118/1
0139 8202Ä

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE(AKT 0139-P84/1011)
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Byggnadsplan: PRÄSTTORP BPL 2

1984-10-11
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2001-04-06

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 0139-P01/0118/1)
Naturvårdsbestämmelser
Datum
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN
2008-11-25
Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2020-11-30
TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet
BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120)
137516-5
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.
Taxvärde
43 632 000 SEK
Ingående värden
Byggnad
Tomtmark
Skogsmark
Skogsimpediment
Åkermark
Betesmark
Ekonomibyggnad
Övrig mark

Taxerad ägare

Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 300784982
Id mark: 300784981
Taxvärde
1 818 000 SEK
Värdeyta
113 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
40
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 237213045
Id mark: 237212045
Taxvärde
313 000 SEK
Värdeyta
63 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
25
Värderingsenhet småhusbyggnad på lantbruk 274488045
Id mark: 274487045
Taxvärde
620 000 SEK
Värdeyta
126 kvm
Värdeår
1929
Standardpoäng
28
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 237212045
Taxvärde
626 000 SEK
Värde före ev. justering
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

0139-P84/1011
0139 8202
Akt
0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Taxeringsår
2020

Taxvärde byggnad
5 344 000 SEK
Värde
2 751 000 SEK
4 536 000 SEK
24 911 000 SEK
132 000 SEK
8 138 000 SEK
571 000 SEK
2 593 000 SEK

Taxvärde mark
38 288 000 SEK
Areal

Areal
5174302 kvm

359 ha
42 ha
111 ha
17 ha
0 ha

Andel
1/2

Ägartyp
Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Juridisk form
Fysisk person

1/2

Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Riktvärdeområde
139002
Bostadsyta
113 kvm
Nybyggnadsår
1700
Under byggnad
Nej

Justeringsorsak

Värde före ev. justering
1 818 000 SEK
Till/Ombyggnadsyta

Tillbyggnadsår

Bebyggelsetyp
Friliggande

Riktvärdeområde
139002
Bostadsyta
63 kvm
Nybyggnadsår
1929
Under byggnad
Nej

Justeringsorsak

Värde före ev. justering
313 000 SEK
Till/Ombyggnadsyta

Riktvärdeområde
139002
Bostadsyta
126 kvm
Nybyggnadsår
1929
Under byggnad
Nej

Justeringsorsak

Biutrymmesyta

Biutrymmesyta
0 kvm
Tillbyggnadsår

Biutrymmesyta
Tillbyggnadsår

Bebyggelsetyp
Friliggande

Värde före ev. justering
620 000 SEK
Till/Ombyggnadsyta
Bebyggelsetyp
Friliggande

Riktvärdeområde
139002
Justeringsorsak
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TAXERINGSINFORMATON
626 000 SEK
Areal
1000 kvm

Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 300784981
Taxvärde
2 910 000 SEK
Värde före ev. justering
2 910 000 SEK
Areal
1000 kvm

Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet småhusmark på lantbruk 274487045
Taxvärde
1 000 000 SEK
Värde före ev. justering
1 000 000 SEK
Areal
1000 kvm

Bebyggelsetyp
Friliggande
Värderingsenhet ekonomibyggnad 241789045
Taxvärde
2 023 000 SEK
Värde före ev. justering
2 436 000 SEK
Byggnadsyta
1650 kvm
Under byggnad
Nej
Värderingsenhet ekonomibyggnad 237206045
Taxvärde
570 000 SEK
Värde före ev. justering
686 000 SEK
Byggnadsyta
2750 kvm
Under byggnad
Nej
Värderingsenhet betesmark 237204045
Taxvärde
571 000 SEK
Värde före ev. justering
688 000 SEK
Värderingsenhet åkermark 237203045
Taxvärde
8 138 000 SEK
Värde före ev. justering
9 800 000 SEK
Värderingsenhet skogsimpediment 237202045
Taxvärde
132 000 SEK
Värde före ev. justering
159 000 SEK
Värderingsenhet skog 237201045
Taxvärde
24 911 000 SEK
Värde före ev. justering
30 000 000 SEK
Virkesförråd, barr
167 kbm/ha

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten året
om./Kommunalt avlopp
Fastighetsrättsliga
förhållanden
Ej avstyckningsbar
Riktvärdeområde
139002
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten året
om./Kommunalt avlopp

Belägenhet
Strandtomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
och med egen strand.

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Självständig/Brukningscentru
m
Riktvärdeområde
139002
Justeringsorsak
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten året
om./Kommunalt avlopp

Belägenhet
Strandnära tomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
utan egen strand.

Fastighetsrättsliga
förhållanden
Ej avstyckningsbar
Riktvärdeområde
1012
Justeringsorsak
Byggnadsvolym
Beskaffenhetsklass
Normal (2)
Riktvärdeområde
1012
Justeringsorsak
Byggnadsvolym

Beskaffenhetsklass
Enklare (3)

Värdeår
1995
Byggnadskategori
(34) Ridhus, värdeår 1929 Beskaffenhetspoäng

Värdeår
Byggnadskategori
(11) Djurstall, maskinhall mm,
värdeår före 1980
ekonomibyggnader (60)
Beskaffenhetspoäng

Areal
17 ha
Beskaffenhet
(3) Normal avkastning och
kvalitet. Avviker högst 30 %

Riktvärdeområde
1012

Areal
111 ha
Brukningsvärde
(3) Normal godhet

Riktvärdeområde
1012
Dränering
(2)
Tillfredställande/Självdränerad

Areal
42 ha
Beskaffenhetsklass

Riktvärdeområde
104

Areal
359 ha
Bonitet
5,1
Virkesförråd, löv
36 kbm/ha

Riktvärdeområde
104

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UPPLANDS-BRO HUSBY GA:1
Samfälligheter
Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

Belägenhet
Strandtomt.
Bostadsbyggnaden ligger
högst 75 m från strandlinjen
och med egen strand.

Godhetsklass
(D) Sämre godhet än normalt

Andel
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
1,5788%
SKATTETAL
Skattetal
119/900
ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder
Sammanläggning
Fastighetsreglering
Fastighetsbestämning
Fastighetsreglering
Beslut om kommun- och församlingsändring (i samband med
fastighetsbildning)
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Tekninska åtgärder
Övriga åtgärder INSTÄLLD FÖRRÄTTNING
TIDIGARE BETECKNING
Beteckning

Typ av skattetal
Mantal

Datum
1959-10-28
1979-11-22
1983-07-19
1984-11-28
1985-02-25

Akt
01-BRE-333
01-BRE-548
0139-83/12
0139-84/24
0139-85/1

1989-08-22
1991-03-25
Datum
1983-11-23

0139-89/28
0139-91/4
Akt
0139-83/20

Omregistreringsdatum
1982-10-01

Akt
0139-82/6

URSPRUNG

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HUSBY 2:1
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:5000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-02-19

KS 20/0647

Er beteckning

Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.
2. Trygghetutskottet uppdras att följa upp samt göra mindre revideringar i

handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Sammanfattning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.
Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare samt är nu
uppdaterad med aktuella funktioner/verksamheter i kommunen
Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.
Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå
Kommunfullmäktige att anta.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

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

29 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - KS 20/0647-5 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism : Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Datum

Vår beteckning

2021-02-19

KS 20/0647

Kommunledningskontoret

Ärendet
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016 och är inte
reviderad sedan antagandet.
Den har uppdaterats efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen. I den
tidigare handlingsplanen hänvisas bland annat till Utvecklingsstaben samt det
lokala Brottsförebyggande rådet.
Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare.
Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen ska också kunna fungera som stöd för det lokala
konsultationsforumet för våldsbejakande extremism.
Trygghetsutskottet beslutade den 16 oktober 2020 att ge Kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Den 19 februari 2021 hade Trygghetsutskottet tagit del av ett
förslag till reviderad handlingsplan som utskottet beslutade att föreslå
Kommunfullmäktige att anta.

Barnperspektiv
Barn och unga, framförallt barn och unga i utsatthet, kan vara i riskzon för
påverkan av våldsbejakande extremister samt riskerar att radikaliseras. Barn
och unga kan också utsättas för våldsbrott av våldsbejakande extremister. Barn
till våldsbejakande extremister riskerar också att fara illa. Att arbeta preventivt
och åtgärdande i frågor om våldsbejakande extremism medför därmed ett
barnperspektiv.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Camilla Stark
Enhetschef Trygghets- och
preventionsenheten
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Handlingsplan mot våldsbejakande
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1

Inledning

Inledning

Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i
Sverige. Detta återspeglas i lagstiftning, utredningar och uppdrag samt
regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades år
2010.1 Ett led i arbetet har varit att 2014 tillsätta en nationell samordnare för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för
arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande
extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver bemötas på lokal nivå.
Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser
och samverkan för att upprätthållas.
Denna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism
i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens ansvar och
organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig verksamhet och
hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan genomföras på olika
preventionsnivåer.

1

3

Kommunens skyldigheter enligt lagstiftning på området återges i bilaga 1.
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Syfte och definitioner

Syfte och definitioner

Denna handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett av våra verktyg för
att stärka och värna demokratin i Upplands-Bro kommun. Ett övergripande
syfte med handlingsplanen är att Upplands-Bro kommun ska införa en tydlig
organisation, inklusive roller och ansvar, samt genomföra effektiva insatser
mot våldsbejakande extremism
De begrepp som används i dokumentet; våldsbejakande, extremism och
radikalisering är inte allmänt vedertagna begrepp med ett entydigt innehåll.
Begreppen presenteras därför i detalj nedan för tydlighetens skull. Begreppet
våldsbejakande beskrivs som följer:2
[…] våldsbejakande kan användas för att beskriva både innehållet i ett visst material
(exempelvis ett tal, en text eller en film) och personers beteende. Om ett material beskrivs som
våldsbejakande betyder det att materialets innehåll inte bara accepterar våldsanvändning utan
även stödjer användningen av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. När […] en
person [beskrivs] som våldsbejakande betyder det att personen vid upprepade tillfällen bedöms
ha uppvisat ett beteende som inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer eller
utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte
förväxlas med att vara våldsbenägen; ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt
stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld.

En definition av begreppet extremism som används i detta dokument är:3
[…] extremism [används] för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska
mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska
processer, accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer
använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande
extremism förekommer både inom den politiska och religiösa sfären.

Begreppen radikal och radikalisering kan förklaras som följer:4
Någon som är radikal är kompromisslös och har traditionellt som målsättning att lösa
problemen en gång för alla genom att angripa dem vid dess rötter. Detta kan antingen uppnås
genom en mål- eller medelorienterad process. Någon som är radikal intar ofta en förenklad
ståndpunkt för att ta itu med sin kluvna syn gällande absoluta ideologiska och religiösa
sanningar, där vänner och fiender är klart uppdelade i olika läger. Radikalisering har beskrivits
som en process där ”individer introduceras till ett öppet ideologiskt budskap och trossystem,
vilket uppmuntrar till rörelse från moderata idéer i mittfåran mot extrema åsikter”.

Begreppen ger oss stöd i arbetet. Nästa avsnitt kommer att utveckla vilka
ideologier som omfattas när vi talar om våldsbejakande extremism i Sverige.

2

Säkerhetspolisen (2010) s. 27.
Ibid.
4
Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 59.
3

4
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Våldsbejakande extremism i Sverige

Våldsbejakande extremism i Sverige

Under tidsperioden 2009-2014 har tre kartläggningar av våldsbejakande
extremism genomförts i Sverige.5 I tabellen nedan beskrivs kortfattat de
ideologier som åsyftas när man talar om våldsbejakande extremism.
Ideologi

Beskrivning

Den våldsbejakande
vänsterextremistiska, s.k. autonoma
miljön

Den autonoma miljön strävar efter ett
klasslöst samhälle utan styre från auktoriteter
och den enda styrelseformen som kan
accepteras är ett självstyre av folket. Inom
miljön hävdas att kapitalistiska drivkrafter
har greppet om dagens samhälle. Kampen
riktas mot det man uppfattar som uttryck för
olika former av förtryck. Den autonoma
miljöns ärkefiende är de som vill inrätta ett
auktoritärt styre, begränsa invandringen och
säger sig värna den svenska etniciteten.6

Den våldsbejakande högerextremistiska,
s.k. vit makt-miljön

Vit makt-miljön har sitt ursprung i den
våldsamma skinheadrörelsen från 80-talets
England. Inspiration har också hämtats från
white power-rörelsen i USA, miljöer som
uttrycker ett tydligt motstånd mot invandring.
Vit makt-miljön förespråkar ett etniskt
homogent samhälle där det inte förekommer
inslag av andra kulturer och förklarar de
problem som finns i samhället med det
judiska inflytandet och det mångkulturella
samhället.7

Den våldsbejakande islamistiska
extremistmiljön

Influenserna för den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön kan tillskrivas
al-Qaida och al-Shabaab. Det är en global
ideologi som motiverar attentat mot civila,
dels som svar på ockupation av muslimska
länder samt våld mot muslimer och dels som
ett svar på upplevda kränkningar av islam.
Målet är att genom våld införa ett islamiskt
styre och att återinföra den muslimska
kulturens storhetstid. Den västerländska
kolonialismen och förhållanden som tillskrivs
västvärlden anses ha fördärvat islam.8

5

Kartläggningar har genomförts av Brottsförebyggande rådet (Brå), Säkerhetspolisen och
genom regeringens utredning Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser.
6
Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 30-31.
7
Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 33-34.
8
Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid. 35-36.
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Nulägesbilden

Nulägesbilden

Våldsbejakande extremism finns representerad runtom i Sverige och
förekomsten av de tre ideologierna varierar geografiskt.9 Extremistmiljöerna är
till viss del koncentrade till storstäderna genom den högre andelen befolkning
som bor där, men det finns även starka etableringar på andra orter i landet.
•

•

•

Under åren 1999–2009 fanns det en koncentration av den autonoma miljöns
brottslighet till storstadslänen och till Östergötland. I slutet av tidsperioden var
koncentrationen störst i Stockholms län medan övriga län låg på en lägre nivå.
Någon större förändring har inte skett sedan 2009 enligt Säkerhetspolisen.
Den autonoma miljön består av organisationer, nätverk, kampanjer, ett antal
enfrågerörelser och enskilda individer.
Samma tidsperiod visade att vit makt-miljöns brottslighet var starkast
koncentrerad till Stockholms län, följt av Västra Götalands län och
Västmanlands län. Även Skåne, Örebro, Östergötland och Kalmar län
uppvisade högre nivåer än övriga län i Sverige. För närvarande består vit
makt-miljön främst av Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Andra
organisationer på området har antingen upphört eller tagit en paus.
Våldsbejakande islamistisk extremism finns etablerad över hela landet om än
med tyngdpunkt i storstäder. Flera mindre städer har fått en starkare etablering
och individer inom denna miljö reser mellan olika städer i Sverige, större och
mindre, för att föreläsa och förespråka al-Qaida-inspirerad ideologi.
Säkerhetspolisen uppskattar att mellan 250-300 personer, folkbokförda i
Sverige, på senare år har rest från Sverige till Syrien och Irak.

Många av de individer som ansluter sig till extremistmiljöer i Sverige begår
olika typer av brott. Det kan röra sig om egendomsbrott som stöld och
skadegörelse, brott mot allmän ordning, ekonomisk brottslighet, hot riktade
mot företrädare för samhället och ideologiskt motiverade brott.
Extremistmiljöerna genomför aktiviteter som syftar till att skapa
sammanhållning, organisera, propagera och bilda opinion. Rekrytering av nya
anhängare är en viktig del av verksamheten och tydligt kopplad till frågan om
överlevnad samt möjligheten att föra fram sina frågor.
Händelser på global nivå, exempelvis konflikter mellan länder och folkgrupper,
kan avspeglas på lokal nivå och utgöra risker för social oro inom vår kommun.
I dessa situationer finns en risk att gamla och nya konflikter kommer till ytan,
vilket kan behöva hanteras på kommunal nivå.
Medierapportering och sociala medier kan även driva på händelser på lokal
nivå. Den lokala riskanalysen för Upplands-Bro kommun och arbetet mot
våldsbejakande extremism behöver därför bygga på en omvärldsanalys som
inkluderar både regionala, nationella och internationella händelser.

9

Avsnittet om nulägesbilden bygger i stora delar på rapporten Våldsbejakande extremism i
Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4).
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Kommunens ansvar

Kommunens ansvar för arbetet mot våldsbejakande extremism regleras i
Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga (LVU), Offentlighets- och
sekretesslagen, Kommunallagen samt Skollagen.10 Ansvaret för olika skeden
vid händelser relaterade till våldsbejakande extremism visas nedan.11
Skede

Frågeställning

Ansvar

Förebyggande

Aktivt verka mot utanförskap
Demokratistärkande
Tillit och tillhörighet
Förhindra brott
Fara för liv och hälsa
Stöd till anhöriga
Social oro
Hot mot personal
Hot mot medborgare
Lagföra brott
Vård för trauma
Krigsbrott
Fungera i samhället

Kommunen
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Polisen
Landstinget
SÄPO, polis
Kommun

Under

Efter

5.1

Styrande dokument och mål för arbetet

Kommunens verksamhetsplan med angiven budget och inriktning är det
viktigaste styrdokumentet för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Övergripande mål i verksamhetsplanen förtydligar att Upplands-Bro ska vara
en kommun för alla och att den demokratiska processen ska stärkas.
Målet ska uppnås genom att invånarna involveras i kommunens utveckling i
olika former för dialog. Medborgardialog i form av projekt med skolor,
föreningsliv och näringsliv med mera kan stärka den lokala demokratin.
Ett annat område som är relevant för arbetet mot våldsbejakande extremism är
ambitionen att utveckla lokal samverkan mellan kommunen, polisen och andra
aktörer som exempelvis angränsande kommuner. Säkerhets- och
trygghetsarbetet ska bedrivas på bred front för att skapa en säkrare och tryggare
miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.

10
Se bilaga 1 för en genomgång av den lagstiftning som rör kommunens ansvar på området
våldsbejakande extremism.
11
Figuren baseras på en tabell utformad av Göteborg Stad som vidareutvecklats för denna
handlingsplan för Upplands-Bro kommun.
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Radikaliseringsprocessen

Radikaliseringsprocessen

För att förstå varför en person ansluter sig till våldsbejakande extremism kan
själva processen beskrivas som ett kalejdoskop av flera samverkande faktorer.
Dessa faktorer och deras samverkan ser olika ut på individnivå.12
Betydelsefulla faktorer är individuella psykosociala faktorer, sociala och
politiska faktorer, ideologiska och religiösa dimensioner, känslan av kulturell
tillhörighet och identitet, förekomsten av eventuellt trauma och andra
triggermekanismer. Faktorer som driver fram själva radikaliseringsprocessen är
gruppdynamik, förekomsten av aktiva rekryterare och sociala medier.13

6.1

Vägar in i våldsbejakande extremism

I litteraturen nämns i huvudsak fyra olika vägar in i våldsbejakande extremism.
Dessa vägar beskrivs övergripande i tabellen nedan.
Utagerarens väg

Grubblarens väg

Utageraren är en person som ofta har en
problematisk bakgrund som kan
innefatta droger, våld och annan
kriminalitet eller trauma genom
erfarenheter av krig.

Kännetecknas av sökande och av att
grubblaren följer en intellektuell väg in i
extremism.

Kontaktsökarens väg

Familjens väg

Personer som kan sägas följa
kontaktsökarens väg dras till en radikal
grupp utifrån ett behov av närhet och
gemenskap.

Radikala och extrema uppfattningar i
familjen eller den närmaste omgivningen
kan få politiskt intresserade ungdomar att
gå in i extremism.

6.2

Signaler på radikalisering

Tecken på radikalisering kan ses på områdesnivå, gruppnivå och individnivå.
På områdesnivå kan signaler på radikalisering tydas i bristande tillit till
myndigheter och mellan medborgare.
Invånare i området ifråga kan exempelvis lyfta frågor om att de upplever en
hög grad av otrygghet, förekomst av våld och kriminalitet i lokalsamhället.
Andra frågor som kan tas upp rör diskriminering och upplevelse av orättvisa,
exkludering av individer eller hela grupper i samhället.

12
Avsnittet om radikaliseringsprocessen bygger på en studie vid CATS på Försvarshögskolan:
Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att
personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner.
13
Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 85.
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På gruppnivå, exempelvis i ungdomsmiljöer, kan unga signalera åsikter och
budskap genom symboler och märken. I samtal och diskussioner kan de ge
uttryck för konspirationsteorier, peka ut andra individer som fiender och visa
hat mot bestämda grupper.
På individnivå kan tecken om att något är på väg att hända vara att personen
ifråga ägnar mycket tid åt hemsidor, film och annat informationsmaterial med
våldsbejakande budskap. Signaler på radikalisering kan ses genom
förändringar i umgänge, kamratrelationer och fritidsintressen samt nya
intressen till förmån för det nya sammanhanget.
Personen kan också vara inblandad i händelser som exempelvis
sammandrabbningar, upplopp, våldsamma situationer och delta i möten med
extremistisk agenda. Andra tecken kan vara att personen börjar använda en ny
klädkod, uppvisa symboler och tatueringar etcetera, för att markera en viss
tillhörighet.

9
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Organisation och ansvar

Organisation och ansvar

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska utföras i ordinarie verksamhet och i
de samverkansstrukturer som utvecklats för det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.
Långsiktighet, tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet är
nyckelfaktorer. Ansvar för samordning och uppföljning är viktigt samt att
utvärdera effekten av kommunens insatser på kort och lång sikt.

7.1

Övergripande struktur för arbetet

Överenskommelsen mellan polisen och kommunen utgör ett ramverk för
arbetet mot våldsbejakande extremism. Det lokala Brottsförebyggande rådet är
ett samlande forum för samverkan mellan centrala aktörer i Upplands-Bro
kommun.

7.2

Ansvarsfördelning

7.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut om handlingsplan mot våldsbejakande
extremism och ansvarar för att det finns resurser så att insatser kan
genomföras. Nämnderna får i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa hur
de ska arbeta på området.
7.2.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning, uppföljning och verkställande av
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån dess
samordningsansvar. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en uppdaterad lokal
lägesbild vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.
7.2.3 Nämnder
Nämnderna har ansvar för att operationalisera denna handlingsplan mot
våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Arbetet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige.
7.2.4 Kommundirektören
Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande frågor som rör
trygghetsskapande arbete som förebygger våldsbejakande extremism.
Överenskommelsen med polisen som ligger till grund för arbetet undertecknas
av Kommundirektören och våldsbejakande extremism kan inkluderas som ett
arbetsområde.
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7.2.5 Utvecklingsstaben
Utvecklingsstaben har i uppdrag att arbeta med kommunövergripande
strategiska frågor som rör trygghets- och säkerhetsfrågor. Enheten har i uppgift
att:
•
•

Stödja implementeringen av denna handlingsplan
Samordna, följa upp och utvärdera arbetet kontinuerligt

7.2.6 Lokala Brottsförebyggande rådet14
Uppdraget för det lokala Brottsförebyggande rådet är att kartlägga
brottsligheten i kommunen, vara ett kunskapscentrum kring brottsförebyggande
arbete och samordna brottsförebyggande insatser.
Rådets mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro.
Det ska inspirera och utveckla former för ett bra och aktivt samarbete mellan
alla som arbetar brottsförebyggande i Upplands-Bro kommun.
7.2.7 Förebyggande rådet15
Förebyggande rådet kan utgöra en stödfunktion i det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism. Samverkansforumet har till uppdrag att bevaka
förebyggande frågor på övergripande och lokal nivå samt att svara för
samordning och planering av gemensamma förebyggande insatser när flera
aktörer är berörda.
Förebyggande rådet rapporterar till det lokala Brottsförebyggande rådet.
Lokala Brå kan ge uppdrag till Förebyggande rådet.
7.2.8 Konsultationsforum16
Ett konsultationsforum ska inrättas i Upplands-Bro kommun för att hantera
akuta frågor och agera som stöd vid signaler om våldsbejakande extremism.
Forumet kontaktas via trygghetssamordnaren på Kommunledningskontoret.
Medarbetare inom kommunens verksamheter ska kunna kontakta forumet när
de uppfattar signaler om våldsbejakande extremism för att få råd om hur de ska
hantera uppkomna situationer.
I konsultationsforumet finns representanter från berörda kontor, nyckelpersoner
som löpande specialistutbildas, som ska ha aktuell kunskap och
spetskompetens på området.

14

Deltagare i det lokala Brottsförebyggande rådet anges i Bilaga 2.
Deltagare i Förebyggande rådet anges i Bilaga 2.
16
Modellen har utvecklats av Umeå kommun och används inom det lokala Brottsförebyggande
rådet i Umeå.
15
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Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder och modeller för
att hantera radikalisering, som exempelvis de Kunskapshus som etablerats i
Danmark och Sverige.
Forumets medlemmar ska följa omvärldsbevakningen på området på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Konsultationsforumet består av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trygghetssamordnare (sammankallande, ordförande)
Enhetschef, Stöd- och behandling, Socialkontoret
Enhetschef, myndighetsenheterna, Socialkontoret
Representant från Upplands-Bro gymnasium (elevhälsan)
Enhetschef, Resursteamet
Polis (representant från Lokalpolisen)

7.2.9 Lägesbildsmöten
Under våren 2016 infördes ett nytt samverkansfora i Upplands-Bro kommun
som kallas lägesbildsmöten. Dessa genomförs varannan onsdag och består av
en 30 minuter lång avstämning mellan centrala aktörer som fokuserar på
aktuella händelser och den lokala lägesbilden.
Kommunens säkerhetschef, vaktbolaget larmassistans i Bro centrum,
Härnevimottagningen och Socialkontoret, Broskolan, Räddningstjänsten,
ungdomsstödjarna, Upplands-Brohus, bostadsbolaget Carnegie (f.d.
Graflunds), lokalpolisen och Brohuset deltar vid dessa möten.
Vid lägesbildsmötena ska oro samt signaler angående våldsbejakande
extremism lyftas vid behov och information föras vidare till lämplig
kontaktperson samt enhet.
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Extern samverkan

Ett kontinuerligt samarbete med berörda aktörer och bred samverkan är
grundläggande i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det
är därför viktigt att vi identifierar centrala aktörer i ett tidigt skede av arbetet.
Våra samarbetspartners kan bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om
den lokala lägesbilden. Strategisk extern samverkan kommer att vara viktigt i
vårt arbete med att förbereda arbetet och följa upp processer samt att utveckla
effektiva och potentiella lösningar.
Följande aktörer och samverkansforum är viktiga för arbetet på området:17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

Frivilliga resursgruppen (FRG)
Föreningar i Upplands-Bro kommun
Kulturrådet och fritidsrådet (sker genom regelbundna möten)
Landstinget (sker genom olika samverkansavtal)
Länsstyrelsen samverkan Stockholm
Nationella organisationer och universitet i insatser samt projekt18
Samverkan i Nordvästkommuner
Samverkan i Norrortskommuner
Samverkan med angränsande kommuner i Uppsala län
Samverkan med nationella myndigheter
Trossamfund och religiösa företrädare
Upplands-Bro volontärer

Listan återges i alfabetisk ordning.
Exempel på projekt kan vara insatser som rör diskriminering på grund av socioekonomiska
förhållanden. Detta kan ske i samverkan med nationella organisationer som driver liknande
projekt tillsammans med kommuner.
18
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Insatser mot våldsbejakande extremism

De insatser som utvecklas i arbetet mot våldsbejakande extremism måste
utformas för olika nivåer, målgrupper och skeden i arbetet. Dessa kan
beskrivas som generella förebyggande, specifika förebyggande och
individinriktade insatser.
En målsättning är att insatserna ska öka kunskapen och medvetenheten om
frågorna samt att de stärker samverkan på området. När det gäller unga som
fortfarande går i grundskola och gymnasium är det något enklare att fånga upp
individer i ett tidigt skede och att utforma insatser.
Kontaktytorna är däremot mindre mellan kommunen och yngre vuxna i
åldrarna 20-30 år som deltar eller hotas dras in i våldsbejakande
extremistmiljöer. Oavsett målgrupp behöver insatserna övervägas och
utvecklas noga för att uppnå rätt effekt.

9.1

Generella förebyggande insatser

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla
medborgare, framförallt barn och ungdomar, enligt rekommendation från den
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt med
tidig prevention i alla våldsbejakande situationer, att lyfta antivåldsbeteende
och särskilt i fallet extremism.
Viktiga miljöer här för barn och ungdomar är förskola, skola och
fritidsverksamheten. Generella förebyggande insatser kan också genomföras i
samarbete med frivilliga organisationer, inte minst idrottsföreningar, som
arbetar med barn och ungdomar. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium
involvera föräldrar och sprida kunskap om barns rätt till en våldsfri miljö samt
göra föräldrar uppmärksamma på extremismens faror i barnens liv.
Utbildningsinsatser riktade mot första linjens medarbetare i kommunen
behöver initieras för att öka medvetande- och kunskapsnivån. Här kan
interaktiva och digitala utbildningar vara ett hjälpmedel i arbetet. I UpplandsBro kommun kan generella förebyggande insatser ske genom:
•
•
•

19

Kompetensutveckling för personal på berörda kontor i organisationen
Vidareutbildning av personal på förskolor, grundskolor och gymnasium
Att frågor om demokrati och maktutövning lyfts i skolundervisningen19

Genom de nationella läroplanerna är demokrati- och värdegrundsfrågor en del i det dagliga
arbetet i förskolor och skolor. Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är följande: människolivets okränkbarhet,
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•
•
•

•

•

Insatser mot våldsbejakande extremism

Återkommande årliga evenemang, ex. Demokratidagen med lämpligt
demokratitema, berör frågor om dialog och delaktighet för unga
Element som kritiskt tänkande och källkritik ska stärka elevernas
förmåga att hantera information från våldsbejakande grupper
Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn,
ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika
svårigheter och kriser
Bryggan, en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan
Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen.
Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till
barnfamiljer, barn och unga
Utvecklad samverkan med samarbetspartners som listats tidigare i
avsnittet Extern samverkan

Det är viktigt att lyfta frågor som rör antivåldsbeteende i det förebyggande
arbetet, sprida kunskap på alla nivåer samt att involvera föräldrar och göra dem
uppmärksamma på extremismens faror i barn och ungas liv.

9.2

Specifika förebyggande insatser

Dessa insatser riktas mot specifika områden, frågor och problem eller unga i
olika riskgrupper. Specifika förebyggande aktiviteter kan vara:
•
•
•
•
•
•

Föreläsningar och workshops för barn, unga och identifierade
nyckelaktörer i frågor som rör våldsbejakande extremism
Specialutbildning av nyckelpersoner på berörda kontor och skola i
exempelvis dialogverktyg, radikalisering och konflikthantering
Att medarbetare med spetskompetens på området kan fungera som ett
stöd till kollegor
Utveckla verktyg om hur signaler kan uppfattas och hanteras för att
tidigt kunna agera för att förebygga våldsbejakande extremism
Stödja företrädare inom civilsamhället, idrotts- och kulturföreningar
med flera, att fördjupa värdegrundsarbetet
Fördjupad analys om hur vi fångar upp olika grupper som riskerar att
radikaliseras så inte insatser riktas endast till de utåtagerande

Ett gediget utbildningsmaterial som rör våldsbejakande extremism är
Samtalskompassen. Materialet riktar sig till yrkesgrupper som möter
personer i riskzonen för radikalisering som exempelvis unga i deras
vardag.
Målgruppen för Samtalskompassen är socialsekreterare, lärare,
fritidsledare, närpoliser, kuratorer, fältassistenter, skolsköterskor,

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och
solidaritet mellan människor.
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ungdomsledare med flera. Materialet finns på webben och kan laddas
ned i sin helhet, inklusive ljud- och bildfiler som innehåller intervjuer
med avhoppare samt personer som är verksamma inom det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

9.3

Individinriktade insatser

Individinriktade förebyggande insatser riktas mot den enskilda individen med
ett uppvisat riskbeteende. Insatsen kan handla om att utreda, anpassa
erbjudanden och åtgärder:
•

•

•

•
•

20

Utredningar och stöd för personer under 18 år hanteras av barn och
ungdom på Socialkontoret, medan oro som rör vuxna hanteras av
vuxenenheten på Socialkontoret. Dessa enheter ska ha specialutbildad
personal som ska vägleda och anpassa insatser för individen
Kommunens egen personal kan få stöd i analysen om särskilda insatser
på individnivå i samråd med kommunens konsultationsforum. Forumet
har en rådgivande funktion och utgör ett stöd till kommunens personal
(se avsnitt om Organisation och ansvar)
Kontakter ska etableras med trossamfund, organisationer som stöttar
avhoppare och/ eller nätverk.20 Samverkan med dessa kan underlätta
utformning av stöd till individen.21
Orossamtal från anhöriga ska hanteras av trygghetssamordnaren dagtid
och av tjänsteman i beredskap (TiB) all övrig tid.
Frågor som rör misstanke om utbildning för terrorism, planerad eller
påbörjad krigsresa eller finansiering av krigsresor, hanteras genom
kontakt med Säkerhetspolisen (SÄPO). Kontakten med SÄPO sker
genom säkerhetschefen vid Upplands-Bro kommun.

En lista på tänkbara samverkansaktörer, utöver listan i avsnittet Extern samverkan,
presenteras i bilaga 3.
21
Sannolikt är detta en rimlig väg att gå i de flesta fall för individer med riskbeteende, då det
generellt är svårt för utomstående att övertyga en person som är på väg att radikaliseras. Ett
viktigt bidrag är att ge motberättelser till våldsbejakande extremism.
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Bilaga 1. Lagstiftning
Nedan följer en genomgång av den lagstiftning om rör kommunens
skyldigheter på området våldsbejakande extremism samt övrig lagstiftning som
specifikt rör terroristbrott.22

Kommunallagen (1991:900)
Den allmänna kompetensen regleras i Kommunallagen:
•

Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan

Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess
invånare för att det ska anses lagligt.

Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialtjänstens mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet för dem som visats i kommunen.
Med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation ska
socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som inte är detaljstyrd.
Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och efter en
individuell bedömning av sökandes behov. Socialkontoret har det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver utan
inskränkning av andra huvudmäns ansvar. Socialkontoret ska bedriva
uppsökande verksamhet och hantera orosanmälan.
Anhörigstöd i socialtjänstens mening innebär stöd för att underlätta för de
personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller har ett
funktionshinder. Bestämmelsen om anhörigstöd gäller inte anhöriga till
våldsbejakande extremister.
Särskilda bestämmelser gäller för vissa grupper, exempelvis brottsoffer, de
som utsatts och dennes närstående ska få hjälp och stöd. Inget liknande stöd
finns för dem som begått själva brottet om inte personen av andra skäl behöver
socialtjänstens stöd.

22
Avsnittet bygger på uppgifter presenterade av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
dels vid seminarium Våldsbejakande extremism – vad betyder det för kommunerna? den 18
mars 2016 och dels i översikten Juridiska förutsättningar för kommunens uppdrag vad gäller
våldsbejakande politisk extremism (författare Ann Sofi Agnevik, 2016-06-28).
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Lagen om vård av unga (1990:52)
Omhändertagande på grund av riskbeteende kan ske enligt lagen om vård av
unga (LVU). Riskbeteendet ska ha förevarit i Sverige och brottslig verksamhet
kan innebära att LVU är tillämplig.
Socialt nedbrytande beteende kan vara att den unge begått ett eller ett par
allvarliga brott utan att det kan betraktas som brottslig verksamhet. Ett annat
exempel kan vara att den unge annat än tillfälligtvis vistas i missbruksmiljöer.
Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan
skadas och att den vård som behövs för att förebygga eller reparera skadan inte
kan ges frivilligt. Med hälsa åsyftas både fysisk och psykisk hälsa. Det är
vårdbehovet som är det centrala och inte brottet i sig. LVU är en vårdlag.

Offentlighets- och sekretesslagen (1990:52)
Aktörer och verksamheter som medverkar i handlingsplanens insatser behöver
vara insatta dels i den sekretesslagstiftning som gäller för den egna
verksamheten och dels sekretesslagstiftning som råder mellan de parter som
deltar i arbetet.
Socialtjänsten har en mycket stark sekretess och sekretess är huvudregel.
Uppgifter kan lämnas till Polismyndigheten om den rör en person under 21 år
om man befarar brottslig verksamhet och man härigenom kan förhindra denna
och det inte annars är olämpligt.
Uppgift kan lämnas till åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen
eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast
om misstanken angår:
•
•
•

brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett
år,
försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelser i två år eller
försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan
allmänfarlig som avses i 1 kap. 3 smittskyddslagen (2004:168) (10 kap.
23 § OSL).

Uppgift kan lämnas till Polismyndighet vid omedelbart polisiärt ingripande av
någon under 18 år vid förhållanden som innebär överhängande och allvarlig
risk för den unges hälsa eller utveckling, eller om den unge påträffas när han
eller hon begår brott.
Skolan har en mildare sekretess och här är offentlighet av uppgifter
huvudregel. Hälso- och sjukvården kan lämna uppgifter till socialtjänsten och
vice versa om det behövs för att ge den enskilde:
•
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om personen ännu inte fyllt 18 år, fortgående missbrukar alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
vårdas med stöd av lagen om psykisk tvångsvård (1991:1128) eller
lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129)

Detta gäller även uppgift om en gravid person eller närstående till denne, om
uppgiften behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet (25
kap. 12 § OSL).

Skollagen (2010:800)
Enligt skollagen ska skolan arbeta med värdegrunden. Vuxna i förskola och
skola är förebilder vars förhållningssätt påverkar barn och elevers förståelse
samt respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.
Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism är följande:
•
•
•
•
•

människolivets okränkbarhet
individens frihet och integritet
alla människors lika värde
jämställdhet mellan könen
solidaritet mellan människor

Förskolors och skolors arbete med demokrati och mänskliga rättigheter är
centralt i det breda värdegrundsarbetet. Arbetet ska ske ständigt och i all
verksamhet.
Förskolans och skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter ska
synas i hur lärandet organiseras och genomförs samt att man inom skolan ska
lära genom ett demokratiskt arbetssätt.

Övrig lagstiftning
Flera lagar styr hur rättsväsendet ser på terroristbrott i Sverige. Centrala
bestämmelser i svensk rätt om terroristbrott och brott med anknytning till
terrorism finns i terroristbrottslagen, rekryteringslagen och finansieringslagen.
Nedan beskrivs några av dessa som avser olika aspekter av brottslighet
relaterat till terrorism:
•

Finansieringslagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt
allvarlig brottslighet i vissa fall. Lagen kom till 2002 efter att FN
antagit en konvention om att bekämpa finansiering av terrorism 1999.
Lagen innebär att den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot
pengar för terroristbrott kan dömas till fängelse i högst två år. Vid grovt
brott är straffet fängelse i max sex år.
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Lag om straff för terroristbrott (2003:148) infördes efter att EU fattat
ett rambeslut om bekämpande av terrorism 2002. Lagen innebär att
omkring 20 andra brott i brottsbalken som till exempel mord, dråp,
misshandel, sabotage, allmänfarlig ödeläggelse under vissa
omständigheter kan vara terroristbrott.
Straffet är fängelse på viss tid, som lägst fyra år och högst arton år eller
på livstid. Är brottet mindre grovt är straffet fängelse om lägst två år
och högst sex år.

•

Rekryteringslagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet. Lagen infördes 2010 efter ett en
Europarådskonvention från 2005 och ett rambeslut från EU 2008.
Den som offentligt uppmanar till terroristbrott kan dömas till fängelse i
högst två år. Det gäller också den som ger instruktioner eller söker
förmå andra att begå terroristbrott. Vid grovt brott är maxstraffet sex års
fängelse.

•

Lagstiftning om terrorresor (prop. 2015/16:78)23 innebär att det införs
ett särskilt straffansvar för den som genomgår utbildning avseende
terrorism, att resa eller påbörja en resa till ett annat land än det land där
man är medborgare, om avsikten är att begå, förbereda eller att ge eller
ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott. Straffet är
fängelse upp till högst två år.
Att finansiera en så kallad terrorismresa ska kunna ge fängelse i upp till
två år. Att finansiera en person eller en sammanslutning av personer
som begår terroristbrott ska – oavsett syftet till finansieringen – ska
kunna ge fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i
lägst sex månader och högst sex år.

23

Regeringens proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte.
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Bilaga 2. Deltagare i brottsförebyggande arbete
Deltagare i Brottsförebyggande rådet (2016-04-28)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande för Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Socialchef
Samhällsbyggnadschef
Utbildningschef
Kultur- och fritidschef
Säkerhetschef
Representanter för Lokalpolisen
VD för Upplands-Brohus AB
Områdeschef för Graflunds
Divisionschef för Brandkåren Attunda
Representant från Företagarnas lokalförening i Upplands-Bro

Deltagare i Förebyggande rådet (2016-04-28)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22

Chef kultur- och fritid
Enhetschef Barn– och ungdomsenheten
Enhetschef Stöd- och behandling
Rektor Broskolan
Rektor Broskolan
Rektor Upplands-Brogymnasiet, Utbildningskontoret
Rektor, Hagnässkolan
Representant från Brandkåren Attunda
Representant från Ekhammarskolan
Representant från Samhällsbyggnadskontoret
Representanter för Lokalpolisen
Säkerhetschef
Verksamhetschef grundskola

29 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - KS 20/0647-5 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism : Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016_09_20

Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism

Bilaga 3. Övriga kontakter

Bilaga 3. Övriga kontakter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Ideella organisationer, stiftelser och kommuner kan söka bidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projekten ska
röra initiativ som syftar till att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Projektmedel kan sökas för att förebygga antidemokratiska
beteenden, förhindra radikalisering eller för att stödja individer som vill lämna
våldsbejakande extremistmiljöer.

Avhopparverksamheter
Center för information om destruktiva subkulturer, CIDES, på Fryshuset
samlar information som rör unga i riskzonen för att hamna i destruktiva
rörelser och om människor som redan hamnat där, så kallade
avhopparverksamheter.
På CIDES webbplats presenteras verksamheter som möter personer som vill
lämna en destruktiv grupp eller rörelse. Kontakt med dessa kan ge stöd i arbetet
med att utveckla konkreta insatser på individnivå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avhopparjouren, Polisen i Stockholms län
Hjälpkällan, avhopp från slutna, religiösa rörelser
Kurdiska Federationen Paraply
Föreningen African Roots i Eskilstuna
Konsultationsteam för avhoppare i Malmö, Polisen
Sy.realize ger stöd till anhöriga, familjer och vänner, för personer som
överväger att åka och strida i framförallt Syrien och norra Irak
Samhällspunkten är en förening i Göteborg för unga med frågor och
funderingar om exempelvis IS/ Daesh
Exit arbetar med avhoppare från nationella rörelser
Brottsförebyggande centrum i Värmland

Nationell stödtelefon hos Röda Korset
En nationell stödtelefon för arbetet mot våldsbejakande extremism har införts
under 2016 som bemannas av Röda Korset. Telefonnumret är 020-100 200.
Stödtelefonen riktar sig till familjemedlemmar och närstående som känner oro
för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i
Sverige och/eller utomlands.
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Inledning

Inledning

Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för
arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande
extremism utgör ett hot mot vår demokrati som behöver bemötas på lokal nivå.
Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser
och samverkan för att upprätthållas.
Denna handlingsplan ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism
i Upplands-Bro kommun. Dokumentet förtydligar kommunens ansvar och
organisation på området, hur arbetet kan införlivas i befintlig verksamhet och
hur samverkan ska ske samt vilka insatser som kan genomföras på olika
preventionsnivåer. I handlingsplanen finns också en kunskapsgrundande
beskrivning av begreppet våldsbejakande extremism och
radikaliseringsprocessen samt en nulägesbild.

3
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Syfte och definitioner

Syfte och definitioner

Denna handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett av våra verktyg för
att stärka och värna demokratin i Upplands-Bro kommun. Ett övergripande
syfte med handlingsplanen är att Upplands-Bro kommun ska införa en tydlig
organisation, inklusive roller och ansvar, samt genomföra effektiva insatser
mot våldsbejakande extremism
De begrepp som används i dokumentet; våldsbejakande, extremism och
radikalisering är inte allmänt vedertagna begrepp med ett entydigt innehåll.
Begreppen presenteras därför i detalj nedan för tydlighetens skull. Begreppet
våldsbejakande beskrivs som följer:1
[…] våldsbejakande kan användas för att beskriva både innehållet i ett visst material (exempelvis
ett tal, en text eller en film) och personers beteende. Om ett material beskrivs som våldsbejakande
betyder det att materialets innehåll inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer
användningen av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. När […] en person [beskrivs]
som våldsbejakande betyder det att personen vid upprepade tillfällen bedöms ha uppvisat ett
beteende som inte bara accepterar våldsanvändning utan även stödjer eller utövar ideologiskt
motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara
våldsbenägen; ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar
som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld.

En definition av begreppet extremism som används i detta dokument är:2
[…] extremism [används] för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar
en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska mål och
samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska processer,
accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer använder
extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande extremism
förekommer både inom den politiska och religiösa sfären.

Begreppen radikal och radikalisering kan förklaras som följer:3
Någon som är radikal är kompromisslös och har traditionellt som målsättning att lösa
problemen en gång för alla genom att angripa dem vid dess rötter. Detta kan antingen uppnås
genom en mål- eller medelorienterad process. Någon som är radikal intar ofta en förenklad
ståndpunkt för att ta itu med sin kluvna syn gällande absoluta ideologiska och religiösa
sanningar, där vänner och fiender är klart uppdelade i olika läger. Radikalisering har beskrivits
som en process där ”individer introduceras till ett öppet ideologiskt budskap och trossystem,
vilket uppmuntrar till rörelse från moderata idéer i mittfåran mot extrema åsikter”.

Begreppen ger oss stöd i arbetet. Nästa avsnitt kommer att utveckla vilka
ideologier som omfattas när vi talar om våldsbejakande extremism i Sverige.

1

Säkerhetspolisen (2010) s. 27.
Ibid.
3
Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 59.
2
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Våldsbejakande extremism i Sverige

Våldsbejakande extremism i Sverige

Ideologi

Beskrivning

Den våldsbejakande
vänsterextremistiska, s.k. autonoma
miljön

Den autonoma miljön strävar efter ett
klasslöst samhälle utan styre från
auktoriteter och den enda styrelseformen
som kan accepteras är ett självstyre av
folket. Inom miljön hävdas att kapitalistiska
drivkrafter har greppet om dagens samhälle.
Kampen riktas mot det man uppfattar som
uttryck för olika former av förtryck. Den
autonoma miljöns ärkefiende är de som vill
inrätta ett auktoritärt styre, begränsa
invandringen och säger sig värna den
svenska etniciteten.4 Även djurrättsaktivism
är idag något som, även om säkerhetspolisen
ej gör det, räknar in i den autonoma miljön.

Den våldsbejakande högerextremistiska,
s.k. vit makt-miljön

Den generella målsättningen inom vit maktmiljön är att avskaffa det nuvarande
demokratiska statsskicket och ersätta det
med en auktoritär regeringsmakt, som ska
inrätta ett etniskt och kulturellt homogent
samhälle. Medlemmarna och anhängarna
förespråkar, främjar eller utövar våld, hot,
tvång eller annan allvarlig brottslighet för att
uppnå en sådan förändring, påverka det
politiska beslutsfattandet eller
myndighetsutövningen, eller hindra enskilda
från att utöva sina grundlagsfästa fri- och
rättigheter. 5

Den våldsbejakande islamistiska
extremistmiljön

Influenserna för den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön kan tillskrivas
al-Qaida och andra jihadistiska
grupperingar. Det är en global ideologi som
motiverar attentat mot civila, dels som svar
på ockupation av muslimska länder samt
våld mot muslimer och dels som ett svar på
upplevda kränkningar av islam. Målet är att
genom våld införa ett islamiskt styre och att
återinföra den muslimska kulturens
storhetstid. Den västerländska kolonialismen
och förhållanden som tillskrivs västvärlden
anses ha fördärvat islam.6

4

Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser (Ds 2014:4) sid 30–31.
Vit makt-miljön. Rapport CVE. BRÅ 2020.
6
Den våldsbejakande islamistiska miljön. Rapport CVE. BRÅ 2020
5

5
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Nulägesbild

Nulägesbild

Den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön och den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön har inte ökat nämnvärt utan ligger kvar på ungefär
samma nivå som tidigare.
Säkerhetspolisen kan dock se att våldsbejakande högerextremism, som tidigare
framför allt varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö, får allt
större spridning och attraherar fler. Den våldsbejakande högerextremistiska
värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet.
Här ryms till exempel nationalism, HBTQ-motstånd och kvinnoförakt.
Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en
personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och
konspirationsteorier skapas en egen världsbild. Det försvårar möjligheten att
förstå i vilken utsträckning brottet eller våldet är ideologiskt motiverade.
Säkerhetspolisen tar regelbundet emot information om vapen och sprängmedel
där det finns kopplingar till såväl våldsbejakande högerextremism som
våldsbejakande vänsterextremism.7 De terrorbrott som blir allt vanligare är av
ensamagerande som sympatiserar eller befinner sig i utkanten med
extremistmiljöer. Digitaliseringen har möjliggjort dels rekrytering, dels
producerandet och spridandet av propaganda8
Upplands-Bro kommun har i dagsläget februari 2021, inga underrättelser eller
andra indikatorer på att våldsbejakande extremism förekommer inom
kommunens geografiska områdesansvar. Kommunen har inte heller haft några
som återvänt efter att ha rest till konfliktområden för att ansluta sig till
terrororganisationer

7
8

Säkerhetspolisens årsbok (2019). Sid 52–53
Säkerhetspolisens årsbok (2019) sid 51
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Kommunens ansvar

Kommunens ansvar för arbetet mot våldsbejakande extremism regleras i
Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga (LVU), Offentlighets- och
sekretesslagen, Kommunallagen samt Skollagen. Ansvaret för olika skeden vid
händelser relaterade till våldsbejakande extremism visas nedan.
Skede

Frågeställning

Ansvar

Förebyggande

Aktivt verka mot utanförskap
Demokratistärkande
Tillit och tillhörighet
Förhindra brott
Fara för liv och hälsa
Stöd till anhöriga
Social oro
Hot mot personal
Hot mot medborgare
Lagföra brott
Vård för trauma
Krigsbrott
Fungera i samhället

Kommunen
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Kommun och polis
Polisen
Regionen
SÄPO, polis
Kommun

Under

Efter

5.1

Styrande dokument och mål för arbetet

Kommunens verksamhetsplan med angiven budget och inriktning är det
viktigaste styrdokumentet för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Övergripande mål i verksamhetsplanen förtydligar att Upplands-Bro ska vara
en kommun för alla och att den demokratiska processen ska stärkas.
Målet ska uppnås genom att invånarna involveras i kommunens utveckling i
olika former för dialog. Medborgardialog i form av projekt med skolor,
föreningsliv och näringsliv med mera kan stärka den lokala demokratin.
Ett annat område som är relevant för arbetet mot våldsbejakande extremism är
ambitionen att utveckla lokal samverkan mellan kommunen, polisen och andra
aktörer som exempelvis angränsande kommuner. Säkerhets- och
trygghetsarbetet ska bedrivas på bred front för att skapa en säkrare och tryggare
miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.

7
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Radikaliseringsprocessen

Radikaliseringsprocessen

För att förstå varför en person ansluter sig till våldsbejakande extremism kan
själva processen beskrivas som ett kalejdoskop av flera samverkande faktorer.
Dessa faktorer och deras samverkan ser olika ut på individnivå.9
Betydelsefulla faktorer är individuella psykosociala faktorer, sociala och
politiska faktorer, ideologiska och religiösa dimensioner, känslan av kulturell
tillhörighet och identitet, förekomsten av eventuellt trauma och andra
triggermekanismer. Faktorer som driver fram själva radikaliseringsprocessen är
gruppdynamik, förekomsten av aktiva rekryterare och sociala medier.10

6.1

Vägar in i våldsbejakande extremism

I litteraturen nämns i huvudsak fyra olika vägar in i våldsbejakande extremism.
Dessa vägar beskrivs övergripande i tabellen nedan.
Utagerarens väg

Grubblarens väg

Utageraren är en person som ofta har
en problematisk bakgrund som kan
innefatta droger, våld och annan
kriminalitet eller trauma genom
erfarenheter av krig.

Kännetecknas av sökande och av att
grubblaren följer en intellektuell väg in i
extremism.

Kontaktsökarens väg

Familjens väg

Personer som kan sägas följa
kontaktsökarens väg dras till en radikal
grupp utifrån ett behov av närhet och
gemenskap.

Radikala och extrema uppfattningar i
familjen eller den närmaste
omgivningen kan få politiskt
intresserade ungdomar att gå in i
extremism.

6.2

Signaler på radikalisering

Tecken på radikalisering kan ses på områdesnivå, gruppnivå och individnivå.
På områdesnivå kan signaler på radikalisering tydas i bristande tillit till
myndigheter och mellan medborgare.
Invånare i området ifråga kan exempelvis lyfta frågor om att de upplever en
hög grad av otrygghet, förekomst av våld och kriminalitet i lokalsamhället.
Andra frågor som kan tas upp rör diskriminering och upplevelse av orättvisa,
exkludering av individer eller hela grupper i samhället.

9

Avsnittet om radikaliseringsprocessen bygger på en studie vid CATS på Försvarshögskolan:
Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att
personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner.
10
Ranstorp & Hyllengren (2013) s. 85.
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På gruppnivå, exempelvis i ungdomsmiljöer, kan unga signalera åsikter och
budskap genom symboler och märken. I samtal och diskussioner kan de ge
uttryck för konspirationsteorier, peka ut andra individer som fiender och visa
hat mot bestämda grupper.
På individnivå kan tecken om att något är på väg att hända vara att personen
ifråga ägnar mycket tid åt hemsidor, film och annat informationsmaterial med
våldsbejakande budskap. Signaler på radikalisering kan ses genom
förändringar i umgänge, kamratrelationer och fritidsintressen samt nya
intressen till förmån för det nya sammanhanget.
Personen kan också vara inblandad i händelser som exempelvis
sammandrabbningar, upplopp, våldsamma situationer och delta i möten med
extremistisk agenda. Andra tecken kan vara att personen börjar använda en ny
klädkod, uppvisa symboler och tatueringar etcetera, för att markera en viss
tillhörighet.

9
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Organisation och ansvar

Organisation och ansvar

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska utföras i ordinarie verksamhet och i
de samverkansstrukturer som utvecklats för det trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.
Långsiktighet, tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet är
nyckelfaktorer. Ansvar för samordning och uppföljning är viktigt samt att
utvärdera effekten av kommunens insatser på kort och lång sikt.

7.1

Övergripande struktur för arbetet

Överenskommelsen mellan polisen och kommunen utgör ett ramverk för
arbetet mot våldsbejakande extremism. Det förebyggande rådet är ett samlande
forum för samverkan mellan centrala aktörer i Upplands-Bro kommun.

7.2

Ansvarsfördelning

7.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut om handlingsplan mot våldsbejakande
extremism och ansvarar för att det finns resurser så att insatser kan
genomföras.
7.2.2 Trygghetsutskottet
Trygghetsutskottet ansvarar för samordning, uppföljning och verkställande av
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utifrån dess
samordningsansvar. Trygghetsutskottet kan också göra mindre revideringar av
handlingsplanen. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en uppdaterad lokal
lägesbild vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.
7.2.3 Nämnder
Nämnderna har ansvar för att operationalisera denna handlingsplan mot
våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Arbetet ska återrapporteras till
Trygghetsutskottet.
7.2.4 Kommundirektören
Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande frågor som rör
trygghetsskapande arbete som förebygger våldsbejakande extremism.
Överenskommelsen med polisen som ligger till grund för arbetet undertecknas
av Kommundirektören och våldsbejakande extremism kan inkluderas som ett
arbetsområde.

10
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Organisation och ansvar

Avdelning för Trygghet och säkerhet

Avdelningen för Trygghet och Säkerhet har i uppdrag att arbeta med
kommunövergripande strategiska frågor som rör trygghets- och
säkerhetsfrågor. Enheten har i uppgift att:
•
•
•

Stödja implementeringen av denna handlingsplan
Samordna, följa upp och utvärdera arbetet kontinuerligt varje år
Samordna konsultationsforumet för våldsbejakande extremism

7.2.6 EST styrgrupp11
EST styrgrupp (Effektiv Samordning för Trygghet) eller motsvarande kan
utgöra en stödfunktion i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism. Samverkansforumet har till uppdrag att bevaka förebyggande
frågor på övergripande och lokal nivå samt att svara för strategi samt
samordning och planering av större gemensamma förebyggande insatser när
flera aktörer är berörda.
7.2.7 Konsultationsforum12
Ett konsultationsforum är inrättat i Upplands-Bro kommun för att hantera akuta
frågor och agera som stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. Forumet
kontaktas via preventionssamordnaren på Kommunledningskontoret.
Medarbetare inom kommunens verksamheter ska kunna kontakta forumet när
de uppfattar signaler om våldsbejakande extremism för att få råd om hur de ska
hantera uppkomna situationer.
I konsultationsforumet finns representanter från berörda kontor, nyckelpersoner
som löpande specialistutbildads, som ska ha aktuell kunskap på området.
Forumets medlemmar ska följa omvärldsbevakningen på området på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Konsultationsforumet består av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11

Preventionssamordnare (sammankallande, ordförande)
Enhetschef, Trygghet- och preventionsenheten
Enhetschef, Säkerhets- och beredskapsenheten
Enhetschef, Stöd- och behandling, Socialkontoret
Enhetschef, myndighetsenheterna, Socialkontoret
Rektor, Upplands-Bro gymnasium
Enhetschef, Utbildningskontoret
Avdelningschef, Kultur- och fritidskontoret
Polis (representant från Lokalpolisen)

Deltagare i EST styrgrupp anges i Bilaga 2.
Modellen har utvecklats av Umeå kommun och används inom det lokala Brottsförebyggande
rådet i Umeå.
12

11
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7.2.8 EST områdesgrupp
EST områdesgrupp (Effektiv Samordning för Trygghet) genomförs varje
månad i Bro, Brunna och Kungsängen och består av en avstämning mellan
centrala aktörer inom och utom kommunen som fokuserar på aktuella
händelser och den lokala lägesbilden med fokus på trygghet och
brottsförebyggande, samt gemensam analys och åtgärder/insatser.
Bland andra bevakningsbolag, grundskolor, gymnasium, räddningstjänst,
socialtjänst BOU, ungdomsstödjare, fältgruppen, fritidsgårdar, UpplandsBrohus, bostadsbolaget Hembla, lokalpolisen och Bro utveckling
platssamverkan deltar vid dessa möten.
Vid dessa möten kan oro samt signaler angående våldsbejakande extremism
lyftas vid behov och information föras vidare till lämplig kontaktperson samt
enhet.
Upplands-Bro kommun arbetar i enlighet med metoden EST, Effektiv
Samordning för Trygghet och använder sig sedan 2020 av Embrace, ett system
för att kartlägga trygghetsfrågor i form av otrygghetsskapande händelser och
platser samt brott. Under 2021 kommer preventionssamordnare på
Avdelningen för Trygghet och säkerhet att undersöka möjligheten att utbilda
dess inrapportörer i att känna igen och rapportera klotter och symbolik för
våldsbejakande extremistmiljöer i Embrace-systemet.

12
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Extern samverkan

Extern samverkan

Ett kontinuerligt samarbete med berörda aktörer och bred samverkan är
grundläggande i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det
är därför viktigt att vi identifierar centrala aktörer i ett tidigt skede av arbetet.
Våra samarbetspartners kan bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om
den lokala lägesbilden. Strategisk extern samverkan är viktigt i vårt arbete med
att förbereda arbetet och följa upp processer samt att utveckla effektiva och
potentiella lösningar.
Följande aktörer och samverkansforum kan vara viktiga för arbetet på
området:13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13

CVE – Center mot Våldsbejakande Extremism
Föreningar i Upplands-Bro kommun
Länsstyrelsen samverkan Stockholm
Nationella organisationer och universitet i insatser samt projekt14
Regionen (sker genom olika samverkansavtal)
Samverkan i Nordvästkommuner/Norrortskommuner
Samverkan med angränsande kommuner i Uppsala län
Samverkan med nationella myndigheter
Trossamfund och religiösa företrädare
Ungdomsrådet

Listan återges i alfabetisk ordning.
Exempel på projekt kan vara insatser som rör diskriminering på grund av socioekonomiska
förhållanden. Detta kan ske i samverkan med nationella organisationer som driver liknande
projekt tillsammans med kommuner.
14

13
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Insatser mot våldsbejakande extremism

Insatser mot våldsbejakande extremism

De insatser som utvecklas i arbetet mot våldsbejakande extremism måste
utformas för olika nivåer, målgrupper och skeden i arbetet. Dessa kan
beskrivas som generella förebyggande, specifika förebyggande och
individinriktade insatser.
En målsättning är att insatserna ska öka kunskapen och medvetenheten om
frågorna samt att de stärker samverkan på området. När det gäller unga som
fortfarande går i grundskola och gymnasium är det något enklare att fånga upp
individer i ett tidigt skede och att utforma insatser.
Kontaktytorna är däremot mindre mellan kommunen och yngre vuxna i
åldrarna 20–30 år som deltar eller hotas dras in i våldsbejakande
extremistmiljöer. Oavsett målgrupp behöver insatserna övervägas och
utvecklas noga för att uppnå rätt effekt.

9.1

Generella förebyggande insatser

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla
medborgare, framförallt barn och ungdomar, enligt rekommendation från den
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt med
tidig prevention i alla våldsbejakande situationer, att lyfta antivåldsbeteende
och särskilt i fallet extremism.
Viktiga miljöer här för barn och ungdomar är förskola, skola och
fritidsverksamheten. Generella förebyggande insatser kan också genomföras i
samarbete med frivilliga organisationer, inte minst idrottsföreningar, som
arbetar med barn och ungdomar. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium
involvera föräldrar och sprida kunskap om barns rätt till en våldsfri miljö samt
göra föräldrar uppmärksamma på extremismens faror i barnens liv.
Utbildningsinsatser riktade mot första linjens medarbetare i kommunen kan
initieras för att öka medvetande- och kunskapsnivån. Här kan interaktiva och
digitala utbildningar vara ett hjälpmedel i arbetet. I Upplands-Bro kommun kan
generella förebyggande insatser ske genom:
•
•
•

15

Kompetensutveckling för personal på berörda kontor i organisationen,
både gällande våldsbejakande extremism och våld generellt.
Vidareutbildning av personal på förskolor, grundskolor och gymnasium
Att frågor om demokrati och maktutövning lyfts i skolundervisningen15

Genom de nationella läroplanerna är demokrati- och värdegrundsfrågor en del i det dagliga
arbetet i förskolor och skolor. Värdegrunden som ska förmedlas i skolan och som relaterar till
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är följande: människolivets okränkbarhet,
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•
•
•

•

•

Insatser mot våldsbejakande extremism

Återkommande årliga evenemang, ex. Demokratidagen med lämpligt
demokratitema, berör frågor om dialog och delaktighet för unga
Element som kritiskt tänkande och källkritik ska stärka elevernas
förmåga att hantera information från våldsbejakande grupper
Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn,
ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika
svårigheter och kriser på uppdrag av socialtjänsten.
Bryggan, en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan
Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen.
Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till
barnfamiljer, barn och unga och stöttar föräldrar i sin föräldraroll.
Utvecklad samverkan med samarbetspartners som listats tidigare i
avsnittet Extern samverkan

Det är viktigt att lyfta frågor som rör antivåldsbeteende i det förebyggande
arbetet, sprida kunskap på alla nivåer samt att involvera föräldrar och göra dem
uppmärksamma på extremismens faror i barn och ungas liv.

9.2

Specifika förebyggande insatser

Dessa insatser riktas mot specifika områden, frågor och problem eller unga i
olika riskgrupper. Specifika förebyggande aktiviteter kan vara:
•
•
•
•

•
•

Föreläsningar och workshops för barn, unga och identifierade
nyckelaktörer i frågor som rör våldsbejakande extremism
Specialutbildning av nyckelpersoner på berörda kontor och skola i
exempelvis dialogverktyg, radikalisering och konflikthantering
Att medarbetare med spetskompetens på området kan fungera som ett
stöd till kollegor
Upplands-Bro kommun använder sig av Embrace, ett system för att
kartlägga trygghetsfrågor i form av skadegörelse, otrygghetsskapande
händelser samt brott. Under 2021 kommer preventionssamordnaren på
avdelningen för trygghet och säkerhet att undersöka möjligheten att
utbilda dess inrapportörer i att känna igen och rapportera klotter och
symbolik för våldsbejakande extremistmiljöer i Embrace-systemet.
Stödja företrädare inom civilsamhället, idrotts- och kulturföreningar
med flera, att fördjupa värdegrundsarbetet
Fördjupad analys om hur vi fångar upp olika grupper som riskerar att
radikaliseras så inte insatser riktas endast till de utåtagerande

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och
solidaritet mellan människor.
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Insatser mot våldsbejakande extremism

Individinriktade förebyggande insatser riktas mot den enskilda individen med
ett uppvisat riskbeteende. Insatsen kan handla om att utreda, anpassa
erbjudanden och åtgärder:
•

•
•

•
•
•

16

Utredningar och stöd för personer under 18 år hanteras av barn och
ungdom på Socialkontoret, medan oro som rör vuxna hanteras av
vuxenenheten på Socialkontoret. Dessa enheter ska ha specialutbildad
personal som ska vägleda och anpassa insatser för individen.
Stöd till barn som återvänder med en eller två föräldrar som rest till
konfliktfyllda områden för att stötta terrorverksamhet hanteras av
Socialkontoret och utreds av barn och ungdom.
Kommunens egen personal kan få stöd i analysen om särskilda insatser
på individnivå i samråd med kommunens konsultationsforum. Forumet
har en rådgivande funktion och utgör ett stöd till kommunens personal
(se avsnitt om Organisation och ansvar)
Kontakter ska vid behov etableras med trossamfund, organisationer
som stöttar avhoppare och/ eller nätverk.16 Samverkan med dessa kan
underlätta utformning av stöd till individen.17
Orossamtal från anhöriga ska hanteras av preventionssamordnaren
dagtid och av tjänsteman i beredskap (TiB) all övrig tid.
Frågor som rör misstanke om utbildning för terrorism, planerad eller
påbörjad krigsresa eller finansiering av krigsresor, hanteras genom
kontakt med Säkerhetspolisen (SÄPO). Kontakten med SÄPO sker
genom säkerhetschefen vid Upplands-Bro kommun.

En lista på tänkbara samverkansaktörer, utöver listan i avsnittet Extern samverkan,
presenteras i bilaga 3.
17
Sannolikt är detta en rimlig väg att gå i de flesta fall för individer med riskbeteende, då det
generellt är svårt för utomstående att övertyga en person som är på väg att radikaliseras. Ett
viktigt bidrag är att ge motberättelser till våldsbejakande extremism.
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Bilaga 1. Deltagare i EST styrgrupp
Deltagare i EST styrgrupp (2021-02-05)
•
•
•
•
•
•
•
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Enhetschef Trygghets- och preventionsenheten, Avdelningen Trygghet
och säkerhet
Socialchef
Samhällsbyggnadschef
Kultur- och fritidschef
Utbildningschef
VD Upplands-Brohus
Lokalpolisområdeschef/kommunpolis Järfälla Upplands-Bro
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Bilaga 2. Övriga kontakter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Ideella organisationer, stiftelser och kommuner kan söka bidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projekten ska
röra initiativ som syftar till att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Projektmedel kan sökas för att förebygga antidemokratiska
beteenden, förhindra radikalisering eller för att stödja individer som vill lämna
våldsbejakande extremistmiljöer.

Avhopparverksamheter
•
•
•
•
•
•

Avhopparjouren, Polisen i Stockholms län
Hjälpkällan, avhopp från slutna, religiösa rörelser
Konsultationsteam för avhoppare i Malmö, Polisen
Samhällspunkten är en förening i Göteborg för unga med frågor och
funderingar om exempelvis IS/ Daesh
Exit arbetar med avhoppare från våldsbejakande extremistmiljöer samt
sekter. Anhörigstöd är finns här också.
Brottsförebyggande centrum i Värmland, AGERA

CVE – center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak
kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande
arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att
förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat
inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.
CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att
förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.
Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett
kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och
samordning i de förebyggande insatserna.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Trygghetsutskottet

§3

2021-02-19

Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Dnr KS 20/0647

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar
i handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antogs 2016.
Den är nu uppdaterad efter aktuella funktioner/verksamheter i kommunen.
Handlingsplanen är uppdaterad med information kring och kommunens
agerande vid eventuella terroråtervändare/barn till återvändare.
Handlingsplanen är också uppdaterad utifrån aktuell nationell och lokal
lägesbild och nationella stödfunktioner för att kunna fungera som stöd för de
tjänstemän i kommunen som kan vara i behov av denna handlingsplan i sitt
arbete med radikalisering och våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2021



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 16/0034



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr: KS 20/0647

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
mot våldsbejakande extremism.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger

Trygghetutskottet i uppdrag att följa upp samt göra mindre revideringar
i handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Trygghetsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-02-19

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att utskottet beslutar enligt det.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Hillevi Montor

2021-02-23

KS 21/0156

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Förslag till omfördelning av projektmedel –
Sociala investeringsfonden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av projektmedel från projektet
Studiebron till projektet Studiehoppet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron 2019-04-24 (KS 19/0236).
Projektet beräknades pågå i 1,5 år och kosta 1,8 mnkr. Initialt var det stora
svårigheter att hitta en lämplig lokal för arbetet inom projektet under hösten
2019. I och med utbrottet av Covid-19 blev effekten att det var omöjligt att
skapa den tilltänkta fysiska mötesplatsen.
De beviljade medlen för projektet Studiebron är inte använda.
Utbildningskontoret föreslog därför att medlen för Studiebron styrs om till
projektet Studiehoppet. Studiehoppet syftar till att skapa personalresurser och
bygga rutiner som en del av kommunens beviljade EU-projekt Framtidslabbet.
I projektet ingår även finansiering för en resurs som ska arbeta med
kommunens feriejobbsatsning för 2021.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 februari att överlämna
ansökan om omfördelning av projektmedel till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021



Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 18 februari 2021



Ansökan till sociala investeringsfonden ”Studiehoppet”

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Projektidén Studiebron syftade till att starta en fysisk verksamhet under dagtid
för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där de
kunde få hjälp av olika professioner utifrån sina behov och sitt nuläge.

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

2021-02-23

KS 21/0156

Kommunledningskontoret
Inledningsvis hittades en lämplig lokal på hösten 2019 men denna kunde aldrig
tas i bruk i och med upptäckt av stora mögelskador på fastigheten innan
tillträde. I och med utbrottet av Covid-19 tidigt på våren 2020 försvårades
möjligheterna att hitta en lokal ytterligare samtidigt som en stor del av
utbildningsväsendet belades med restriktioner.
Resultatet av dessa händelser var att de beviljade medlen för Studiebron inte
gick att använda som planerat.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår därför att de beviljade medlen för
Studiebron omfördelas till projektet Studiehoppet.
Studiehoppet innefattar samma målgrupp som Studiebron, ungdomar 16-20 år
som inte studerar eller är i annan sysselsättning. Fokus för projektet är
personalresurser för att bygga en uthållig organisation på UpplandsBrogymnasiet med fungerande rutiner för bästa effekt. Studiehoppet blir också
en del av Upplands-Bro kommuns EU-projekt Framtidslabbet. Inkluderat i
projektet är även finansiering för en resurs som ska förstärka arbetet med
kommunens feriejobb för samma målgrupp.

Barnperspektiv
Barn och ungas livssituation är starkt beroende av en fullständig
gymnasieutbildning och möjligheten att få delta i ett meningsfullt feriejobb för
socialisering och goda chanser på arbetsmarknaden för att skapa ett
självständigt liv.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef
Bilagor
1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 18 februari 2021
2. Ansökan till sociala investeringsfonden ”Studiehoppet”
Beslut sänds till
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

2 (2)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§3

Sammanträdesdatum:

2021-02-18

Förslag till omfördelning av
projektmedel – Sociala
investeringsfonden
Dnr GAN 21/0020

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar ansökan om omfördelning av
projektmedel till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron 2019-04-24 (KS 19/0236).
Projektet beräknades pågå i 1,5 år och kosta 1,8 mnkr. Initialt var det stora
svårigheter att hitta en lämplig lokal för arbetet inom projektet under hösten
2019. I och med utbrottet av Covid-19 blev effekten att det var omöjligt att
skapa den tilltänkta fysiska mötesplatsen.
De beviljade medlen för projektet Studiebron är inte använda.
Utbildningskontoret föreslår därför att de medlen för Studiebron styrs om till
projektet Studiehoppet. Studiehoppet syftar till att skapa personalresurser och
bygga rutiner som en del av kommunens beviljade EU-projekt Framtidslabbet.
I projektet ingår även finansiering för en resurs som ska arbeta med
kommunens feriejobbsatsning för 2021.

Beslutsunderlag
Ansökan till sociala investeringsfonden ”Studiehoppet”

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar ansökan om omfördelning av
projektmedel till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bakgrund och nuläge

Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, förkortat KAA är ett
lagstadgat uppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar
tillbaka till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta
krävs ett brett samarbete mellan olika instanser inom kommunen såväl som
myndigheter och externa företag. En förutsättning är ett brett och tätt samarbete
med flera olika instanser inom kommunen, till exempel Utbildningskontoret,
Gymnasiet, Vuxenutbildningen och andra aktörer inom utbildning. Tätt
samarbete sker även med myndigheter och externa företag och gymnasieskolor.
I Skolverkets allmänna råd står följande:
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt med
inte har fyllt 20 år eller inte genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning
eller motsvarande.”
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i
första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta
utbildning.”
Källa: Skolverkets allmänna råd 29 kap. 9§

Det kommunala aktivitetsansvaret under flera år varit i behov av utveckling i
Upplands-Bro kommun. I förhållande till kommunens storlek och antalet
folkbokförda ungdomar i åldern 16-20 år har kommunen haft fler ungdomar
utanför gymnasiet än riksgenomsnittet i Sverige. Under två gånger per år
rapporterar varje kommun in statistik för arbetet inom KAA till SCB. Siffror
som även Skolverket tar del av.
Målet är främst att få tillbaka ungdomarna i någon form av studier då en
gymnasieexamen är en viktig framgångsfaktor för att kunna bli
självförsörjande. I Upplands-Bro kommun är det årligen ca 140–200 ungdomar
som omfattas av KAA. Flera av dem har lång skolproblematik bakom sig.
Många ungdomar har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både utredd
och outredd och behöver många gånger ofta annan typ hjälp än just skola eller
arbete.
Vissa ungdomar har hamnat i kriminalitet, olika typer av beroenden eller kan
leva i en otrygg hemmiljö. Detta förstärker att behovet av samverkan med
andra aktörer kring ungdomen inom kommunen är stort.
Under åren 2018–2020 har totalt 648 ungdomar 16–19 år varit inskrivna i KAA
i Upplands-Bro kommun.
Av dessa ungdomar var 282 personer flickor och 366 personer pojkar.
10 ungdomar har påbörjat studier på Folkhögskola.
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70 ungdomar har fått arbete.
180 ungdomar har börjat studera på Vuxenutbildningen (genom specialinrättad
rutin för KAA ungdomar).
105 ungdomar har börjat studera på gymnasiet igen.
Utöver detta har KAA-coacherna arbetat förebyggande med 160
ungdomar/elever innan de hoppat av skolan och hamnat i KAA-uppdraget. I
dessa fall har coacherna i samverkan med skolpersonal på UpplandsBrogymnasiet kunnat komma fram till anpassningar för eleven som gjort att
eleven har kunnat fortsätta sin utbildning. Det har även handlat om
programbyten eller byten av skola som medfört en övergång utan glapp eller
avhopp.
40 ungdomar har fått praktisera på praktikplatser som ordnats av KAAcoacherna.
26 ungdomar har fått feriejobb genom KAA.
En av kommunens största utmaningar är att inkludera alla de ungdomar som
står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till studier eller ut i
arbete.
För att få tillbaka ungdomar i studier eller sysselsättning räcker det inte bara
med ett bra individuellt stöd från ungdomscoacherna. Det behövs även annan
typ av hjälp från andra professioner som i vanliga fall återfinns inom
gymnasiet, exempel på detta är studievägledare, kurator, psykolog eller
specialpedagog.
Detta för att ungdomen på sikt ska kunna introduceras till gymnasiet igen och
läsa på vanligt sätt eller bli självförsörjande genom en anställning. En ungdom
som hoppar av ett gymnasieprogram i september blir med dagens regler
tvungen att vänta till augusti nästkommande läsår innan hen kan studera igen.
Detta medför en stor risk att ungdomen väljer att inte börja studera alls. En
gymnasieexamen är idag en av de bästa skyddsfaktorerna för att inte hamna i
utanförskap och något som majoriteten av arbetsgivare har som ett grundkrav
för anställning.
Feriejobb under sommaren är ytterligare en insats som kommunen stärker med
för samma målgrupp som omfattas av KAA. Upplands-Bro kommuns
feriejobbgaranti innebär att ungdomar i årskurs 9, år 1 och 2 på gymnasiet
garanteras ett anställningstillfälle under minst ett av dessa tre år.
”Feriejobb är en fantastisk möjlighet att ge unga sommarlovsjobbare en
positiv arbetslivserfarenhet och större kunskap om yrkena i
välfärdssektorn. Erfarenheter från ett feriejobb kan ha stor betydelse för
killars och tjejers framtida val av utbildning och yrkesinriktning. Feriejobb
är därför ett bra tillfälle att väcka intresse för otraditionella yrkesval för
killar och tjejer och ett bra sätt att arbeta med employer branding.”
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner: Feriejobb – öka intresset för välfärdsjobb
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Erfarenheterna från tidigare år visar på vikten av ett sammansatt koncept kring
kommunens feriejobb där arbetstillfällen inom näringslivet och arbetsuppgifter
med en tydlig samhälls- och trygghetsförbättrande natur kan prioriteras.
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Projektidé

Projektidén går ut på att intensifiera insatserna för ungdomar 15-20 år som är i
risk för utanförskap. Det handlar dels om att förebygga avhopp från gymnasiet
och ge ungdomar som har hoppat av en väg tillbaka till studier, dels om att
skapa en meningsfull och engagerande sommarsysselsättning när skolor är
stängda.
I och med övergången av det kommunala aktivitetsansvaret från
Arbetsmarknadsenheten till Upplands-Brogymnasiet sökes finansiering för
personalkostnaden för en KAA-coach på 100% under 2 år samt för
personalkostnaden av en samordnande projektledare på 80% under perioden
januari – augusti 2021 för kommunens feriejobb.
Flytt av KAA till Upplands-Brogymnasiet
För att nå målet att inga ungdomar i Upplands-Bro kommun 15-20 år ska vara
utan sysselsättning och att de i första hand ska få hjälp tillbaka mot studier ska
följande insatser utvecklas under projekttiden:


Nära samverkan och tätt samarbete kring elever med UBG och
Vuxenutbildningen för att maximera valmöjligheter och synergieffekter
för ungdomens väg tillbaka till studier.



Möjlighet att erbjuda ungdomar i KAA flexibla studier på
Vuxenutbildningen, distansutbildningar på NTI, eller flexibla studier i
klassrum på IM på UBG. Detta möjliggör för ungdomar att komma i
studier även under pågående läsår.



Möjlighet att ge ungdomar som mår dåligt tillgång till elevhälsa. I dag
finns inga upprättade vägar in mot vården och KAA-coacherna behöver
ofta hjälpa ungdomen med att boka och följa med på inplanerade möten
med vården.



Möjlighet att kunna kombinera olika insatser som studier, praktik och
samtal.



Erbjudande av studievägledning mot gymnasieutbildning eller
Vuxenutbildningen.



Samverkan och nära samarbete veckovis kring ungdomar med personal
från UBG och Vuxenutbildningen.



Samverkan med socialtjänst, SIG och enheten för Barn och Unga. Samt
fältassistenter kring ungdomar som behöver mer hjälp och stöd.



Samverkan med Utbildningskontoret, Resursteamet samt med
Gymnasiehandläggare.
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Resurs Feriejobb 2021
Kommunens planering inför sommaren 2021 är kontorsövergripande och syftar
till att skapa en meningsfull och engagerande feriejobbsperiod för ungdomarna
i Upplands-Bro.
Sommaren 2020 präglades i stort av effekterna av Covid-19 pandemin,
feriejobbsplatser inom näringslivet som skulle ha fördelats genom kommunens
feriejobbgaranti samt platser inom Äldreomsorgen drogs tillbaka. Trots det
klarade kommunen sin feriejobbgaranti och ett externt koncept kring social
upprustning som feriejobb upphandlades.
För 2021 är målen:


Uppfylla feriejobbgarantin.



100 platser inom näringslivet.



Ungdomsjobb som stärker kommunens mål om hållbar hälsa och liv.

Resursen för feriejobb 2021 kommer vara en ungdomscoach som ska jobba
sammanhållande och operationellt mot samtliga kontor inom Upplands-Bro
kommun under perioden januari till augusti.
Arbetsuppgifterna innefattar:


Förverkligande av planering och samordning för sommar 2021.



Fördelning och tillsättning av feriejobb från sökanden.



Rekrytering och coachning av ungdomsledare inför sommaren.
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Målgrupp

Ungdomar 15-16 år grundskoleelever i årskurs 9
Ungdomar som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Dessa elever lyder
under skollagen för grundskolan vilket innebär att de har skolplikt och
huvudman har det övergripande ansvaret för elevens skolgång.
Arbetet med dessa elever handlar om att fånga upp elever som går sista
terminen på grundskolan med hög frånvaro. Här kommer samverkan med
befintlig skolpersonal och elevhälsoteam har en avgörande roll i arbetet.
Främst gäller det att motivera eleven att hänga i och i den mån det går att klara
så många grundskolebetyg som möjligt och få stöd genom studievägledare och
kreativa lösningar hitta hjälp i den befintliga skolan där leven går. Det går även
att arbeta med att kartlägga frånvaron hos grundskolelever för att se vilka som
är i riskzonen att inte klara en grundskoleexamen och bygga övergångar mot
Introduktionsprogrammen på Upplands-Bro gymnasiet. Men också att
säkerställa att dessa ungdomar söker feriejobb eller uppmana dem att söka till
sommarskola.
Ungdomar 16-18 år som varken studerar eller arbetar
Denna grupp omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet

Ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet har rätt att studera på
Individuella programmet, IM på gymnasiet och kan löpande under läsåret
skrivas in på IM under året och studera utifrån en individuell studieplan för att
på sikt bli behörig till gymnasiet och kunna söka in till nationellt program
efterföljande läsår om de har blivit behöriga.

Ungdomar som är behöriga till nationellt program som är 16-18 år

Det är denna målgrupp som idag har begränsade möjligheter att studera på ett
flexibelt sätt om de har hoppat av gymnasiet. Om de är under 18 år har de inte
möjlighet att studera på annat sätt än att söka in till gymnasiet nästkommande
läsår om de har betygspoäng som de kommer in på. Denna grupp har ofta
skrivits från skolor runt om i länet och har ofta inte fått studievägledning och
inte fått hjälp med att söka in till nästkommande läsår av studievägledare vid
sin tidigare skola.
För gruppen ungdomar inom KAA är intentionen att ungdomar 16-17 år främst
kommer att ingå inom KAA-arbetet med coacher. Där är fokus i första hand att
få tillbaka ungdomarna till gymnasiestudier eller praktik med vissa undantag.
Detta beror främst på att de är för unga för till exempel Arbetsförmedlingens
insatser och att samhället bygger på att de ska studera på gymnasiet.
Tyngdpunkten kommer att ligga på anpassade individuella lösningar för studier
som kan bli en framgångsfaktor för att lyckas. Att hitta vägar för att kunna
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tillhandahålla busskort och en väg som gör att de kan behålla sitt CSN bidrag
och ha ett busskort så att de kan ta sig till möten eller till en praktikplats.
Ungdomar 18-20 år
En övervägning görs, vissa kan läsa kurser eller yrkesutbildningar via
vuxenutbildningen. För andra kanske folkhögskola (Jakobsberg, Sundbyberg
till exempel) är en lämplig skolform. Vissa ungdomar behöver ut i arbetslivet
och göra praktik eller gå en lärlingsutbildning. Här är samverkan med
arbetslivet viktigt. Denna grupp kommer i första hand att hjälpas ut i studier
genom Vuxenutbildningen eller Folkhögskolor eller ut i arbete. Denna grupp
har även möjlighet att få viss hjälp genom Arbetsförmedlingens insatser för
unga.
För ungdomar som har fyllt 20 år och äldre finns en rad insatser när det gäller
möjligheten till studier genom Vuxenutbildningen. Det kan gälla studier på
deltid, distans eller folkhögskola. lärlingsutbildning eller SFI med
yrkesinriktning via Vuxenutbildningen. Men också insatser via
Arbetsförmedlingen eftersom flertalet av deras insatser gällande ungdomar
börjar gälla från de att ungdomen fyller 20 år genom ungdomsteamet eller
DUA på AF. Detta kan vara praktik, insatser genom ungdomsgarantin eller
andra insatser för ungdomar.
Ungdomar som omfattas av feriejobbgarantin
Upplands-Bro kommun garanterar feriejobb till ungdomar i årskurs 9, år 1 och
2 på gymnasiet som inte tidigare haft ett kommunalt feriejobb.
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Syfte och förväntade effekter
Ungdomar 15-20 år som idag är utanför både arbete och studier ska
inkluderas i studier, praktik eller arbete.
Minska antalet ungdomar i utanförskap med 50%
På sikt öka antalet som genomför sin gymnasieutbildning och får en
gymnasieexamen.
Ökad trygghet i samhället
Öka framtidstron hos ungdomar i utanförskap
Det långsiktiga målet i arbetet med dessa ungdomar är en fast etablering på
arbetsmarknaden – att få ett jobb och kunna behålla det.
Elever i årskurs 9 som riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå och
står längst ifrån arbetsmarknaden, ska bli behöriga att komma in på
gymnasiet.

Det övergripande målet är att ungdomarna aldrig behöver hamna i
bidragsberoende utan kommer direkt ut i egenförsörjning. För den grupp som
har bidragsberoende ska detta endast vara en kortare tillfällig lösning.
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Mål

Det övergripande projektmålet är att inga ungdomar i Upplands-Bro kommun
15-20 år ska vara utan sysselsättning och att de i första hand ska få hjälp
tillbaka mot studier genom flexibla lösningar trots gymnasieavhopp.
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Metod

Arbetet utgår från ett individanpassat och coachande förhållningsätt där den
enskilda ungdomen står i fokus. Arbetet utifrån individens nuläge, styrkor och
behov. En kartläggning ligger till grund och genom individuella coachmöten
med täta uppföljningar görs en planering utifrån ungdomens behov och nuläge.
Coachen och ungdomen skapar tillsammans en handlingsplan med mål och
delmål för det fortsatta samarbetet. Där bestäms om målet i första hand ska
vara mot att återgå till studier eller komma ut i arbete.
Hur processen ser ut och vilka aktiviteter som genomförs kan därför se mycket
olika ut.
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Exempel på aktiviteter:
 Individuellt samtal
 Handlingsplan
 Samtalsstöd vid möten med andra aktörer
 Samordning med andra aktörer
 Studievägledning
 Studieteknik
 Praktik
 Studiebesök
 Socialträning
 Hjälp med att söka arbete
 Studier

Samverkan
En annan stor del av arbetet handlar om samverkan med andra aktörer kring
ungdomen. Det kan exempelvis vara vårdnadshavare, skola, studievägledare,
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, och företag. Men det kan även förekomma
behov av samverkan med olika typer av vårdinstanser eller andra aktörer som
behövs för att ungdomen på sikt ska kunna komma ut i studier eller i arbete.
Coachen kan hjälpa till att boka möten, men också följa med och delta vid
möten tillsammans med ungdomen och vara ett stöd.
Genom god samverkan kan aktörer komplettera varandras arbete runt den unga
med gemensamma mål. Samtidigt blir det mindre rörigt för ungdomen med
färre kontakter. Här blir coachen lite av en koordinator som håller ihop arbetet
och driver det framåt.

Förebyggande arbete
En del av uppdraget är att arbeta proaktivt för att fånga upp elever i åk 9 med
hög frånvaro för att säkra övergångar från grundskola till gymnasiet. Men
också att förhindra att glapp uppkommer vid avhopp och ungdomen blir
hemma en längre tid utan sysselsättning på grund av att hen faller mellan
stolarna. Att skapa rutiner och samverkan kring detta är därför viktigt.
I Upplands-Bro går många ungdomar i andra skolor i Stockholms län och
Bålsta så en god kontakt med studievägledare inför eventuell utskrivning är en
förutsättning för att ungdomar inte riskerar att bli hemma utan hjälp eller
sysselsättning efter skolavhopp.
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I flertalet fall har skolan och coach kunnat samverka så att eleven inte har
behövt skrivas ut genom tex samverkan kring anpassning vilket har gjort att
ungdomen stannat kvar i skolan. I dessa fall har coachen kunnat hjälpa till med
samtal och praktikplats vissa dagar i veckan och eleven har gått kvar i skolan
och haft vissa ämnen kvar samt bibehållit studiestöd, busskort och haft till gång
till elevhälsa och studievägledning.
Fokus på förebyggande insatser för elever i årskurs 9 som riskerar att inte
komma in på gymnasiet och står längst ifrån arbetsmarknaden. Detta behöver
samordnas med grundskolor i kommunen där det finns många elever som
riskeras att inte ha en plats till gymnasiet och hamna i utanförskap och
eventuellt till kommunala aktivitetsansvaret.
Uppsökande verksamhet inom KAA, där brev skickas ut, telefonsamtal till
ungdomar och när de inte svarar blir sista instansen att knacka dörr.
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Ekonomiska effekter

Den största vinsten är att ungdomar i risk för utanförskap, kriminalitet och
långvarigt bidragsberoende kommer på rätt köl i livet.
Om projektet är lyckosamt kommer behovet av försörjningsstöd att minska.
Möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden ökar, vilket är den största
vinsten för individen. Alternativt går individen vidare till vidare studier inom
vuxenutbildning och därefter till fortsatt utbildning med möjlighet till egen
försörjning från CSN.
För kommunens del kommer detta på sikt att leda till ett minskat
försörjningsstödsberoende och lägre kostnader. Den största vinsten är en bättre
tillgång till arbetsmarknaden.
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Projektorganisation

Utbildningskontoret är projektägare.
Rapport i Gymnasie- och arbetslivsnämnden samt Kommunstyrelsen
Styrgrupp:
Dan Sundblad, tf Rektor Upplands-Brogymnasiet
Carl-Fredrik Wincent, Verksamhetschef Vuxenutbildning / Rektor
Vuxenutbildningen Upplands-Bro
Anna Eriksson, bitr Rektor Upplands-Brogymnasiet
Projektledare Anna Erlingsson, Samordnare kommunalt aktivitetsansvar
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Finansiering från sociala
investeringsfonden

Resursbehov; total kostnad för projektet:
Kostnad/år
Ungdomscoach KAA

650 000

Ungdomscoach Feriejobb

430 000

2021
Ledning, administration,

35 000

lokaler (KAA-coach)
Kostnad totalt 1 år

1 115 000

Kostnad totalt projektet (2 år)

1 800 000
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Ansökan till Sociala Investeringsfonden

10 Projekttid
1 år: 1 jan 2021 till 31 dec 2022
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Ansökan till Sociala Investeringsfonden

11 Rapportering och uppföljning
Löpande uppföljning sker av projektledaren och rapporteras till styrgruppen.
Vid delårsbokslut och årsbokslut sker uppföljning och redovisning till
projektägarna.
Utvärdering av varje ungdom som deltagit i projektet varje halvår för att snabbt
fånga upp framgångsfaktorer och få dem delaktiga i projektets utveckling när
det gäller alltifrån aktiviteter till vilken typ av hjälp de behöver.
Utvärdering av kommunens feriejobbsatsning 2021 görs efter avslutad
feriejobbsperiod.
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Ansökan till Sociala Investeringsfonden

12 Fortsättning efter projekttiden 31.12 2022
Projektet kommer att utvärderas och eventuella förslag till
organisationsförändringar kommer att läggas.
En mycket viktig del av projektet Studiehoppet är möjligheten att söka extern
finansiering, till exempel genom att söka EU-medel från ESF (Europeiska
Social Fonden), eller andra lämpliga projektmöjligheter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Katarina Ekroth
Kommunjurist
Kansliavdelningen

2021-02-24

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0020

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Beslut om reviderad delegationsordning
Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.
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2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som
nu fastställs i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för
verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet
revideras allteftersom nya behov uppstår.
De revideringar som föreslås är på två områden av större slag; avsnittet om
upphandling och införande av ett nytt avsnitt H – Kommunstyrelsen som
arkivmyndighet.
Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet om upphandling är att
det nu i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef
och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med upphandlingar på ett
mer effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela
kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder.
Idag saknas delegation i frågor som rör kommunstyrelsen som arkivmyndighet.
Samtliga beslut måste på detta område därmed tas i kommunstyrelsen vilket
inte bidrar till ett effektivt arbetssätt. Därmed bör även beslut som ska fattas av
arkivmyndigheten delegeras.
I övrigt är de föreslagna revideringarna av mindre slag och avser främst
ändringar i text för att förtydliga innehållet och betydelsen. Vidare har även
vissa beslut gjorts möjliga att vidaredelegera.
En ytterligare målsättning är att samtliga nämnders delegationsordningar blir
mer enhetliga genom att de följer samma struktur. Med anledning av detta
föreslås kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders

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

Upplands-Bro kommun

2021-02-24

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur nu fastställs
i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021



Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad den 29
januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)

Ärendet
Föreslagna ändringar
1. Inledande text, avsnitt 1.11.1
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

2. Inledande text, avsnitt 1.8
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-02-24

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt
bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.

3. Inledande text, avsnitt 2.1
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

4. Inledande text, avsnitt 2.3.3
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd
inom respektive avdelning.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-02-24

5. Inledande text, avsnitt 2.5
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

6. Avsnitt A. Allmänna ärenden
Punkten A1.5 – kompletteras med möjlighet att vidaredelegera

Punkten A1.8 – Nuvarande lydelse

Punkten A1.8 – Föreslagen ny lydelse
Avrop från ramavtal
utgör verkställighet.
Undertecknande av
avtal/överenskommel
se efter avrop ska
göras av person med
budgetansvar.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-02-24

Punkten A4.1 – nuvarande lydelse

Punkten A4.1 – föreslagen ny lydelse

Punkten A4.2 – kompletteras med möjlighet att vidaredelegera

Punkten A7.1 – nuvarande lydelse

Punkten A7.1 – föreslagen ny lydelse
Enkäter som inte har
karaktären av en
remiss där
kommunens
ställningstagande
efterfrågas utan är av
karaktären där
information om
kommunen
efterfrågas kan
besvaras inom ramen
för verkställighet av
den vars
verksamhetsområde
berörs
Yttranden och
remisser som rör
kommunen som
fastighetsägare, se
delegation under
kategori D
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-02-24

7. Avsnitt C. Upphandling
En ny upphandlingschef har anställts i kommunen. Detta har gjort att
upphandlingsarbetet kan bedrivas på ett mer effektivt sätt och att hela avsnittet
i delegationsordningen som gäller upphandling behöver revideras för att
säkerställa att upphandlingar i Upplands-Bro kommun sker på ett
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
Syftet med föreslagen revidering är att möjliggöra beslutsarbetet inför att
upphandlingen annonseras. När upphandlingen väl är annonserad är den i
princip låst och upphandlingsdokumenten styr utrymmet för fortsatta beslut.
Delegationsförslaget innebär att rätt beslut ska tas på rätt nivå för att få
upphandlings- och inköpsärenden att löpa smidigt samtidigt som upphandling
och inköp säkerställs och tydliggörs på en adekvat nivå i organisationen.
Exempelvis föreslås att en kontorsspecifik upphandling upp till 5 miljoner
kronor beslutas av kontorschef. Detta innebär att kontorschefen blir
uppmärksam på och måste ta ställning till ett inköp som påverkar budget om
maximalt 5 miljoner kronor. Är beloppet över 5 miljoner kronor ska beslutet,
enligt föreslagen revidering, fattas i nämnden. Syftet är att ärenden som har en
större inverkan på kommunens budget ska belysas och hanteras på en mer
övergripande nivå.
Beslut som är har lagen om offentlig upphandling som bas, till exempel
överprövning, yttranden i denna process, avbrytandebeslut, tilldelningsbeslut
och liknande delegeras så att de kan fattas på den avdelning i kommunen som
har bäst sakkunskap, det vill säga upphandlingsenheten.
Tilldelningsbeslut är ibland omdiskuterat var dessa ska tas. Dock är det beslutet
ren praxis eftersom det av upphandlingsdokumenten framgår vilken leverantör
som kommer tilldelas och på vilket sätt. Utvärderingen ger inget större
utrymme för val utan tilldelning måste ske till den som uppfyller de
utvärderingskriterier som angivits på bäst sätt.
Rätt att ingå avtal föreslås delegeras till kontorschef eller upphandlingschef
utan beloppsgräns eftersom upphandlingen i sig är beslutad enligt beloppsgräns
innan genomförandet.
Alla punkter hänger på ett eller annat sätt ihop med varandra utifrån de olika
processer som uppstår inom upphandling.
Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela kommunens
upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder. Detta innebär
att delegationen vad gäller upphandlingar som utgångspunkt ska se likadan ut i
samtliga nämnder, men med de anpassningar som behövs i den specifika
nämnden för att effektivitet och syfte ska uppnås. En ytterligare målsättning är
att samtliga nämnders delegationsordningar blir mer enhetliga genom att de
följer samma struktur. Med anledning av detta föreslås kommundirektören få i
uppdrag att verka för att samtliga nämnders delegationsordningar vid
kommande revidering följer den struktur som nu fastställs i kommunstyrelsen.
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Nuvarande lydelse

Datum

2021-02-24
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Föreslagen ny lydelse

C. Upphandling
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

C1

Beslut om deltagande i upphandling
som har genomförts eller kommer att
genomföras av annan
myndighet/organisation med ett
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/varor/
koncession) som
enbart avser den
egna nämnden.

Kch

C2

Beslut om deltagande i upphandling
som har genomförts eller kommer att
genomföras av annan
myndighet/organisation eller beslut
om att genomföra upphandling
tillsammans med andra upphandlande
myndigheter/organisationer med ett
totalt kontraktsvärde över 5 mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/varor/
koncession) som
enbart avser den
egna nämnden.

Uphch i
samråd med
Kch

C3

Beslut om deltagande i
kommunövergripande upphandling
som har genomförts eller kommer att
genomföras av annan
myndighet/organisation med ett
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/
tjänstekoncessio
n).

Uphch i
samråd med
Kch

C4

Beslut om deltagande i
kommunövergripande upphandling
som har genomförts eller kommer att
genomföras av annan
myndighet/organisation med ett
kontraktsvärde över 5 mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/tjänstekonces
sion).

Ej
delegerat,
beslut fattas
av
Kommunstyrelsen

C5

Besluta att godkänna
upphandlingsdokument för
upphandling med ett totalt
kontraktsvärde mellan 0,5 mnkr. och 5
mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/
tjänstekoncessio
n) som enbart
avser den egna
nämnden.

Kch

C6

Godkänna upphandlingsdokument och
för upphandling av entreprenad
gällande bygg, anläggning eller mark
med ett totalt kontraktsvärde under 45
mnkr.

Avser
entreprenadupp
handlingar som
enbart avser den
egna nämnden.
Gäller ej tjänste-

Kch
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/driftsentreprena
der
C7

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling
med ett totalt kontraktsvärde upp till 5
mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/
tjänstekoncessio
n).

Upphch

C8

Godkänna upphandlingsdokument för
kommunövergripande upphandling
med ett totalt kontraktsvärde över 5
mnkr.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/
tjänstekoncessio
n).

Ej
delegerat,
beslut fattas
av
Kommunstyrelsen

C9

Godkänna upphandlingsdokument för
kontors-/nämndspecifik upphandling
med ett totalt kontraktsvärde över 5
mnkr.

C 10

Beslut att inte lämna ut allmänna
handlingar eller att lämna ut
handlingar med förbehåll i pågående
upphandlingsärenden

C 11

Rätt att avge yttrande i överprövning
av upphandlingsärende i mål, vid
domstol eller annan myndighet. Gäller
även rätt att anlita ombud för sådan
talan. Delegationen omfattar även att
ta ställning till om beslut eller dom ska
överklagas

Upphch

C 12

Besluta om tilldelningsbeslut eller att
avbryta upphandling, för upphandling
med ett totalt kontraktsvärde upp till
0.5 mnkr.

Enhch

C 13

Besluta om tilldelningsbeslut eller att
avbryta upphandling med ett totalt
kontraktsvärde över 0.5 mnkr.

C 14

Besluta om tilldelningsbeslut eller
avbryta upphandling av entreprenad
gällande bygg, anläggning eller mark
med kontraktsvärde under 45 milj kr.

Respektive
nämnd

OSL 19 Kap. 3
§, 31 kap 16 §

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/varor/
tjänstekoncessio
n).

Upphch

Upphch

Upphch i
samråd med
Kch
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C 15

Besluta om tilldelningsbeslut eller att
avbryta kommunövergripande
upphandling.

Gäller alla typer
av
upphandlingar
(ramavtal/uppdr
ag/
tjänstekoncessio
n).

C 16

Rätt att teckna avtal efter kontors/nämndspecifik upphandling med ett
kontraktsvärde över 0.5 mkr.

Alla typer av
avtal.

C 17

Rätt att teckna avtal efter
kommunövergripande upphandling.

C 18

Rätt att besluta om avrop med värde
överstigande 4 basbelopp från gällande
ramavtal inom årligen beslutad budget
samt hantera utlämning av handlingar
och sekretessbeslut relaterade till
sådana avrop.

8. Avsnitt E. HR-ärenden
Punkterna E1.2 – nuvarande lydelse

Punkten E1.2 – föreslagen ny lydelse

Upphch

Kch

Upphch

Avrop utifrån
gällande
ramavtal
understigande
fyra basbelopp
betraktas som
verkställighetsb
eslut.

Ench

X
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Punkterna 5 och 6 – nuvarande lydelse

Punkterna 5 och 6 – föreslås kompletteras med nya punkter; E5.3 och E6.3
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9. Införande av avsnitt H – Kommunstyrelsen som arkivmyndighet
I Upplands-Bro kommun finns ett arkivreglemente (riktlinjer för hantering av
arkiv i Upplands-Bro kommun1) av vilket det framgår att kommunstyrelsen är
arkivmyndighet. Idag saknas delegation för beslut som ska fattas av
kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet. Det innebär att samtliga
beslut som ska fattas av arkivmyndigheten måste beslutas av kommunstyrelsen,
exempel på dessa beslut är:








Besluta om att arkivmyndigheten godkänner och mottar leverans av
allmänna handlingar från kommunal myndighet, styrelse eller
kommunalt bolag i Upplands-Bro kommun.
Besluta om att arkivmyndigheten mottar enskilt arkiv.
Besluta om att arkivmyndigheten omhändertar allmänna handlingar
från kommunal myndighet, styrelse eller kommunalt bolag i de fall
arkivmyndigheten bedömer att arkivvården eftersatts.
Besluta om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad
behandling, som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv.
Besluta om styrdokument rörande arkivvård.
Besluta om att utfärda föreläggande i samband med inspektion.

Att samtliga beslut måste tas i kommunstyrelsen är inte ett effektivt arbetssätt
och skiljer sig från arbetssättet som idag finns i samtliga nämnder, det vill säga
att många beslut är delegerade till tjänstemannaorganisation. Detta har även
medfört att arbetet med arkivfrågor i kommunen under en tid varit eftersatt och
ineffektivt. Därmed bör även beslut som ska fattas av arkivmyndigheten
delegeras. Besluten som ska fattas av arkivmyndigheten styrs redan idag till
stor del av lagar och föreskrifter snarare än politiska överväganden. För att
arbetet med arkiv och arkivvård ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt
föreslås en vid delegation där kommunarkivarien ges mandat att fatta samtliga
beslut på arkivmyndighetens vägnar förutom i de fall då besluten anses vara
principiella eller av större vikt.

1

KS 18/0035 - https://www.upplandsbro.se/download/18.30ab30d4171587c67fcfb06/1587463447586/Riktlinjer%20f%C3%B6r%2
0hantering%20av%20arkiv.pdf
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10. Genomgående i hela delegationsordningen
På flera ställen är angiven delegat både kommundirektör (Kd) och
samhällsbyggnadschef (Sbch). I dessa fall avses kommundirektören i egenskap
av kontorschef över kommunledningskontoret. Således är båda de
kontorschefer som svarar mot kommunstyrelsen angivna som delegater. Detta
kan dock uppfattas som något otydligt, att det är två delegater som är angivna
samtidigt. I förslaget till reviderad delegationsordning ändras dessa punkter så
att kommundirektören och samhällsbyggnadschef har ersätts med
”kontorschef”.
Berörda tjänstepersoner har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslaget inför revideringen.

Barnperspektiv
Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en
positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär
att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker.
Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för Kommunstyrelsens
verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att kommunen ska
kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare, barn
som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Anders Nilfjord
Ekonomichef
Bilagor
 Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad den 29
januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01)
Beslut sänds till
 Juridikfunktionen för publicering av reviderad delegationsordning.
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Ansvarigt politiskt organ

Kommunstyrelsen
Diarienummer

KS 20/0020
Senast beslutad
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Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Kommundirektör

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutad av kommunstyrelsen 2020-01-29
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1

Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer inom
vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive nämnd är behörig att ta
beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla
beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan
hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts
in bestämmelser i kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller
nämnd att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering
av ärendetyper.

1.2

Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3

Vad kan inte delegeras

Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett beslut där det politiska
momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är kontroversiell eller inte tidigare har
bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor ekonomisk betydelse för
kommunen. Gränsdragningen kan vara svår att göra.
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill
säga ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet.
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Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av
principiell beskaffenhet.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.

1.5

Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan
anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning. Samtliga
delegationsordningar och listor över vidaredelegation finns på kommunens externa webbsida:
https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-och-styrning/
forfattningssamling.html

1.6

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet,
längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funktion som ersättare har samma
delegation som den person som ersätts, vikarie för handläggare har samma delegation som
den som innehar tillsvidareanställning som handläggare.
Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.7

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska dokumenteras på lämpligt
sätt.

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet
anmälas omgående.
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som
kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvisningar till
lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som
delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara att betrakta som verkställighet.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.
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Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna överväganden inför sitt beslut.
Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller befattningsbeskrivningar 1,
exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut där det föreligger alternativa
lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna överväganden. Sådana beslut fattar
chefen främst inte genom behörighet i delegationsordningen utan med stöd av en
befattningsbeskrivning eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet.
Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver själv
göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet som ska
fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin beslutad av
fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som verkställighet i det här
dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men sannolikheten för att det blir rätt ökar
om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut för sig själv och för andra.
Delegationsbeslut

Verkställighet

Självständig bedömning

Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegation

Följer en befattning

Kan överklagas

Kan inte överklagas

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att
dokumentera besluten på annat sätt.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt som om
de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen genom
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Att skriva ett yttrande och skicka iväg till
berörd mottagare innebär själva framtagandet av yttrandet en självständig bedömning, även
om inte alla yttranden kan överklagas.
Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollföring, kallelse till nämndsammanträden,
agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera anses inte i sig vara överklagbara.
Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde prövas genom att det beslut
som nämnden har fattat överklagas och genom att själva handläggningen, som hör ihop med
nämndbeslutet, prövas i domstol.
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till
nämnden där det överklagade beslutet har fattats.

I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning.
Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening
finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en befattningsbeskrivning eller en
chefsinstruktion.

1
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Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa hemsida.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått hen emot och att
det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter.

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt.
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.
1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. En person med
högre befattning än delegaten har alltid minst samma behörighet att fatta de beslut som
delegaten har.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden
Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och fullmaktsförhållanden.
En delegat har till skillnad från en person med fullmakt en organställning medan användande
av fullmakt begränsas till mera civilrättsliga mellanhavanden. I det första fallet rör det sig
alltså om en tvåpartsrelation, medan det är tre parter involverade i en fullmaktssituation.
Beslut eller åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt kan heller inte bli föremål för
laglighetsprövning. Däremot kan talan väckas i allmän domstol.
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En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt har blir
bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som exempel på när en
kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person med fullmakt kan nämnas
rättegångsfullmakt för rättegångar eller förhandlingar.

1.15 Om firmatecknare
Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. Begreppet
regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i
stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom
reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och delegationsordningar (inom nämnden
och dess förvaltning). För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att
bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. I
Upplands-Bro finns beslut från kommunstyrelsen om firmatecknare, vilket också anges som
ett krav i kommunstyrelsens reglemente. För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift
av handlingar kan protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas.

2

Kommunstyrelsens delegationsordning

2.1

Delegationer

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kommundirektör. Med enhetschef avses
närmsta chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som
delegerats till person med lägre befattning.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om inte
annat framgår av beslutet.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.
2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, behöver utföra
annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en chef är
frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan hanteras på två
sätt:
Tjänsteförrättande chef (tjf chef)
Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom semester,
tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför löpande ärenden och har att
"i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden. Befogenheten att fatta mer
principiella beslut är vanligen begränsad. Vanligtvis utgår inget lönetillägg eller annan extra
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ersättning för uppdraget som tjänsteförrättande chef.
Tillförordnad chef (tf chef)
Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en längre
period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller under en
föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en ordinarie
befattningshavare, och handlar på eget ansvar.
Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef.

2.3

Jäv

2.3.1 Kommundirektör
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar kommundirektören delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom
respektive avdelning inom kommunledningskontoret.
2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande delegationerna till
ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig övertar kommundirektören
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 §
KL.

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5

Vidaredelegering

Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd. Sådan vidaredelegering redovisas på särskild delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga
delegationsbeslutet.
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3

Förkortningar

3.1

Funktioner

Avdch

Avdelningschef

Ench

Enhetschef

Ech

Ekonomichef

Kch

Kontorschef (avser samtliga kontorschefer)

Kd

Kommundirektör

KF

Kommunfullmäktige

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommch

Kommunikationschef

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ksvo

Kommunstyrelsens vice ordförande

Pch

Personalchef

Plch

Planchef

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Sbu

Samhällsbyggnadsutskott

Säkch

Säkerhetschef

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef
Tu

Trygghetsutskott

Uph

Upphandlare
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3.2

Författningar

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

LFF
MB

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen
Miljöbalken (1998:808)

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

SkL

Skadeståndslag (1972:207)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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4

Delegationsordning för kommunstyrelsen
A. Allmänna ärenden

Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidaredelegeras

1.

Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt, underteckna handlingar, avtal m.m.

A 1.1

A 1.2

Föra kommunens talan i sådana mål och
ärenden som ankommer på kommunstyrelsen,
på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal
samt utfärda motsvarande fullmakt (utse
ombud). Vad avser rätten att föra talan i mål
om överprövning av upphandling regleras
detta särskilt i denna delegationsordning
Föra kommunens talan vid föreningsstämma i
bostadsrättsförening där kommunen innehar
bostadsrätt

Kso
Kd
Sbch

Lag (1999:116) om
skiljeförfarande

Kd
Sbch

X

Kd

X

A 1.3

Utse skiljeman

A 1.4

Utfärdande av fullmakt att föra kommunens
talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag

Kso
Kd
Sbch

A 1.5

Rätt att på kommunens vägnar underteckna
kommunens deklaration så som inkomst- och
fastighetsdeklaration
Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
Besluta om upplåtelse och inhyrning av
lokaler och bostadslägenheter för en tid av
högst tio år per avtalsperiod, inkluderande
uppsägning av sådana avtal
Underteckna avtal inom den löpande
förvaltning som inte kräver firmatecknare eller
utge behörighet att underteckna sådana avtal
Polisanmälan av brott mot kommunen

Ech

A 1.6
A 1.7

A 1.8

A 1.9

Ta emot och underteckna delgivningskvitto för
nämndens räkning
Skadestånd

A 1.10
2.

A 2.1
A 2.2

Beslut om skadestånd som orsakats inom
ramen för kommunstyrelsens verksamhet, där
beloppet överstiger 3 prisbasbelopp
Beslut om skadestånd som orsakats inom
ramen för kommunstyrelsens verksamhet, där
beloppet uppgår till högst 3 prisbasbelopp
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Kd

X

Kd
Sbch

X

Kd
Sbch

X

Kd

X

6 kap 36 § KL

Avdch

SkL

Ksau

SkL

Kd
Sbch

X
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3.

Allmän handling

A 3.1

Beslut att helt eller delvis avslå enskilds
begäran om utlämnande av handling eller
uppgift ur handling eller beslut att lämna ut
handling med förbehåll som inskränker den
enskildes rätt att röja innehållet eller annars
förfoga över handlingen

TF
OSL

A 3.2

Beslut att avslå enskilds begäran om att själv
få använda tekniska hjälpmedel för
automatiserad behandling som myndigheten
förfogar över för att ta del av upptagningar för
automatiserad behandling

6 kap 6 § OSL

A 3.3

Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för
avskrifter eller kopior av allmänna handlingar
i de fall det föreligger särskilda skäl

Gällande taxa för
kopior av allmänna
handlingar i
Upplands-Bro
kommun

4.

Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar
Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar
Respektive
enhetsschef
beslutar
avseende
handling för
vars vård de
svarar

Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m.
Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra
eller upphäva detaljplan och
områdesbestämmelser
Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt
överklagande av kommunstyrelsens eller dess
utskotts beslut
Beslut om att avvisa överklagande av beslut
som har fattats av delegat

45 § FL

Plch

45 § FL

Kd
Sbch

45 § FL

A 4.4

Beslut om omprövning och rättelse av beslut
som fattats på delegation

37 - 39 §§ FL

A 4.5

Yttrande till överinstans i överklagat ärende
där beslut fattats av delegat

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Närmaste chef
till delegat i
ursprungsbeslutet

A 4.1

A 4.2

A 4.3

5.

Prövning av avtalad säkerhet

A 5.1

A 5.2

A 5.3

Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp
till 15 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet
överlämnats till kommunstyrelsen att göra
denna prövning
Prövning av avtalad säkerhet, på belopp
mellan 15 och 150 prisbasbelopp, för det fall
det i avtalet överlämnats till kommunstyrelsen
att göra denna prövning
Beslut om att säkerhet, som ställts för
fullgörandet av ett avtal, ska reduceras, under
förutsättning att kommunstyrelsen fått sådan
beslutanderätt i avtalet
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6.

Personuppgiftsbehandling

A 6.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Dataskyddsförordnin
gen (EU) 2016/679

Kd

A 6.2

Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsförordnin
gen (EU) 2016/679

Den som är
behörig att
ingå avtal till
vilket ett
personuppgift
sbiträdesavtal
bifogas

A 6.3

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran
från en registrerad om att få information om
huruvida personuppgifter som rör hen håller
på att behandlas, få tillgång till
personuppgifterna och information om
ändamål m.m. med behandlingen (”rätt till
information”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få felaktiga
personuppgifter som rör hen rättade eller
ofullständiga personuppgifter kompletterade
(”rätt till rättelse”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få sina
personuppgifter raderade (”rätt till radering”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att begränsa
personuppgiftsbehandling (”rätt till
begränsning av behandling”)
Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få ut de
personuppgifter som rör hen samt överföra
dessa uppgifter till annan
personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”)
Beslut om att fortsätta behandling av
personuppgifter, trots den registrerades
invändningar, på grund av att kommunens
berättigade skäl för behandlingen väger tyngre
än den registrerades intressen, rättigheter och
friheter eller i de fall det sker för fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk
(”rätt att göra invändningar”)

Artikel 15
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

Artikel 16
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

Artikel 17
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679
Artikel 18
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

Artikel 20
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

Artikel 21
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

A 6.4

A 6.5
A 6.6

A 6.7

A 6.8

7.

Avdch

Yttranden, remisser, samråd m.m.

A 7.1

Yttranden och svar på remisser eller enkäter
till andra myndigheter och andra organ

Kd
Kso

A 7.2

Beslut att avstå från att svara på remiss som
har skickats från staten, region, landsting,
kommunförbund, annan kommun eller annan
nämnd i kommunen eller liknande organ
Vid samråd med berörd producent i frågor
som avser insamlingssystem, vilka omfattas
av producentansvar, binda kommunen till en
särskild lösning av insamlingssystemet

Kd
Kso

X

Sbch

X

A 7.3
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8.

Övrigt

A 8.1

Tillstånd att använda heraldiska vapen
(kommunmärket) och logotyp

A 8.2

Beslut om övergripande organisatorisk
kontorsstruktur
Beslut om kontorsintern organisatorisk
kontorsstruktur
Direktiv till ombud vid bolags- och
föreningsstämmor

A 8.3
A 8.4
A 8.5

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till
nästa sammanträde med kommunstyrelsen

A 8.6

Beslut om resor utanför EU eller utanför
Norden för kommunstyrelsens ordförande

A 8.7

Lag (1970:498) om
skydd för vapen och
vissa andra officiella
beteckningar

Kommch

Kd
Kch
Ksau
6 kap 39 § KL
Möjligheterna att
delegera enligt denna
bestämmelse
begränsas inte av 6
kap 38 § 1–4, se
närmare HFD 2016
ref. 74.
Enligt resepolicy

Ksau

Beslut om resor utanför EU eller utanför
Norden för övriga förtroendevalda

Enligt resepolicy

Kso

Beslut om
resor utanför
EU eller
utanför
Norden för
övriga
förtroendevalda

A 8.8

Beslut om resor utanför EU eller utanför
Norden för personal inom
tjänstemannaorganisationen

Enligt resepolicy

Kch

A 8.9

Anta gemensamma styrdokument som inte är
av principiell natur eller av större vikt

Kd

A 8.10

Anta dokumenthanteringsplan

Styrdokument som
ingår i
författningssamlingen
ska antas av
kommunfullmäktige
Besluta om gallring
och bevaring av
handlingar ska framgå
av dokumenthanteringsplan

Beslut om
resor utanför
EU eller
utanför
Norden för
personal
inom tjänstemannaorganisationen
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B. Ekonomiska ärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

1. Lån, borgen, placering av likvida medel och betalningsföreläggande med mera.
Upptagande av lån samt vidareförmedling av
B 1.1
lån till Upplands-Bro kommunfastigheter AB
inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt
Upptagande av kortfristiga lån för en tid av
B 1.2
högst tolv månader, enligt
kommunfullmäktiges fastställda regler
Förlänga och omplacera lån enligt
B 1.3
kommunfullmäktiges fastställda regler

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

Ech

X

Ech

X

Ech

X

Placera likvida medel högst ett år enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler
Villkorsändring av tidigare beslutade
borgensåtaganden

Ech

X

Ech

X

Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande

Ech

X

B 2.1

Beslut om utdelning av stipendier

Ech

X

B 2.2

Utdelning från förvaltade stiftelser

Ech

X

Ech

X

Ksau

X

Avskrivning av kommunens fordringar enligt
fastställda regler och gällande
redovisningsprinciper

Ech

X

B 5.1

Fastställande av förteckning över
beslutsattestanter och ersättare inom
kommunstyrelsens förvaltning

Kd

X

B 5.2

Inom ramen för aktuellt projekt besluta om
erforderlig offentlig medfinansiering då sådan
krävs för erhållande av EU-bidrag och andra
projektbidrag. Delegationen innefattar
behörighet att underteckna ansökan om sådant
bidrag

Ech

X

B 5.3

Fastställa kommunens internränta

Ech

X

B 5.4

Fastställa kommunens
personalomkostnadstillägg (PO-tillägg)

Ech

X

B 1.4
B 1.5
B 1.6
2. Utdelning

3. Försäljning av material och inventarier
Försäljning av material och inventarier till ett
B 3.1
värde upp till högst 1 prisbasbelopp
Försäljning av material och inventarier till ett
B 3.2
värde mellan 2 och 5 prisbasbelopp
4. Avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra tillgångar
B 4.1

5. Övrigt

15/23

31 Revidering av delegationsordning - KS 20/0020-4 Revidering av delegationsordning : Delegationsordning Kommunstyrelsen nuvarande lydelse

C. Upphandling
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder
C 1.1
C 1.2

Samtliga beslut i ärenden om
direktupphandling

Kd

X

Sbch

För beräknat kontraktsvärde upp till 5
miljoner kronor, verksamhetsöverskridande
avtal

Kd

Beslut om att inleda upphandling, ingå avtal
enligt tilldelningsbeslut, val av
upphandlingsförfarande samt avbryta
upphandling
C 1.3

För beräknat kontraktsvärde upp till 5
miljoner kronor, verksamhetsöverskridande
avtal

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut.
C 1.4

För beräknat kontraktsvärde upp till 5
miljoner kronor, icke
verksamhetsöverskridande avtal

Kd

X

Beslut om att inleda upphandling, ingå avtal
enligt tilldelningsbeslut, val av
upphandlingsförfarande samt avbryta
upphandling
C 1.5

För beräknat kontraktsvärde upp till 5
miljoner kronor, icke
verksamhetsöverskridande avtal

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut

C 1.6

För beräknat kontraktsvärde över 5 miljoner
kronor
Beslut om att ingå avtal enligt
tilldelningsbeslut, val av
upphandlingsförfarande samt avbryta
upphandling

C 1.7

För beräknat kontraktsvärde över 5 miljoner
kronor

Beslut om att inleda
sådan upphandling är
inte delegerat och
beslut ska därmed
fattas i styrelsen

Kd

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut
C 1.8

Beslut att inrätta dynamiskt inköpssystem med
ett beräknat värde om maximalt 5 miljoner
kronor

Kd

X

C 1.9

Beslut att ändra giltighetstid för dynamiskt
inköpssystem

Kd

X

C 1.10

Föra kommunens talan i mål avseende
överprövning av upphandling

Kd

X
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D. Plan- och exploateringsfrågor
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Planärenden
Beslut om överenskommelse med sökanden
att planbesked får lämnas senare än inom fyra
månader
Beslut om planbesked och planuppdrag

Sbch

D 1.3

För detaljplaner och områdesbestämmelser
som handläggs med utökat förfarande eller
normalt planförfarande, besluta att skicka
förslaget på samråd, låta planförslaget
granskas eller ställas ut samt informera om
planförslaget

Sbu

D 1.4

För detaljplaner och områdesbestämmelser
som handläggs med standardförfarande,
begränsat standardförfarande, förenklat
standardförfarande eller enkelt planförfarande,
besluta att skicka förslaget på samråd

Sbu

D 1.5

För detaljplaner och områdesbestämmelser
som handläggs med standardförfarande eller
enkelt planförfarande, besluta att låta
planförslaget granskas eller ställas ut samt
informera om planförslaget.

Sbch

X

D 1.6

Beslut i fråga om miljöpåverkan

Sbch

X

D 1.7

Beslut om genomförandet av detaljplanen,
programmet eller ändring av detaljplan som
kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan

Sbch

X

D 1.8

Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Sbch

X

D 1.1
D 1.2

X

Sbu

6 kap 7 § MB

2. Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt
D 2.1

Utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanförning och
relaxation av inteckningar samt uttagande och
utbyte av pantbrev och dylika åtgärder

Sbch

X

D 2.2

Köp, försäljning eller byte av fastighet eller
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev
rörande fast egendom

Sbch

X

upp till 15 prisbasbelopp
D 2.3

D 2.4

Köp, försäljning eller byte av fastighet eller
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev
rörande fast egendom
över 15 prisbasbelopp
Tillförsäkra kommunen eller belasta
kommunens mark med servitut, ledningsrätt,
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vägrätt eller nyttjanderätt eller medverka till
ändring eller upphävande av sådana rättigheter
upp till 15 prisbasbelopp
D 2.5

Tillförsäkra kommunen eller belasta
kommunens mark
med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller
upphävande av sådana rättigheter

Sbu

över 15 prisbasbelopp
D 2.6

Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av
byggnad på ofri grund till ett värde av
upp till 15 prisbasbelopp

D 2.7

Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av
byggnad på ofri grund till ett värde av
över 15 prisbasbelopp

D 2.8

Ingå avtal om hyra, arrende och andra
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom
för en tid av högst fem år.

D 2.9

Uppsägning samt hävande av hyres-, arrendeoch andra nyttjanderättsavtal samt
överenskommelse om avflyttning avseende
kommunens fasta egendom
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar

D 2.10

D 2.11

Vid uthyrning ska det
i hyresavtalet totala
hyresbeloppet under
avtalstiden anses
utgöra värdet.
Vid uthyrning ska det
i hyresavtalet totala
hyresbeloppet under
avtalstiden anses
utgöra värdet.

förlust upp till 15 prisbasbelopp
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar

Sbch

X

Sbu

Sbch

X

Sbch

X

Sbch

X

Sbu

förlust över 15 prisbasbelopp
D 2.12

Försälja tomträtter med villkor

Enligt
KF:s beslut 1995-0529, § 53 och 200806-12, § 76

Sbch

X

D 2.13

Upplåta tomträtt i fastigheter samt reglera
avgälder för fastigheter upplåtna med tomträtt

Enligt KF:s direktiv

Sbch

X
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3. Avtal och företräda kommunens talan
D 3.1

Godkännande av avtalsparts överlåtelse av
avtal eller upplåtelse i andra hand

Sbch

X

D 3.2

Rätt att påkalla och godkänna förrättning samt
att företräda kommunen vid förrättningar
enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen, ledningsrättslagen samt
lagen om samfälligheter

Sbch

X

D 3.3

Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med
rätt att häva avtalet vid avtalsbrott
Teckna avtal om upprättande av detaljplan

Sbch

X

Sbch

X

D 3.5

Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför
domstol i ärenden om tomträttsregleringar

Sbch

X

D 3.6

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör
kommunen som fastighetsägare

Sbch

X

D 3.4

E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet)
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Anställning
E 1.1

Anställning av kommundirektör

E 1.2

Anställning av personal utom kontorschefer (t
ex tillsvidareanställning, vikarie och personal
med arbetsmarknadsstöd)

E 1.3

Anställning av kontorschef

Kso efter
samråd med
Ks presidium
Ench
Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

2. Förordnande av ersättare
E 2.1

Förordnande av ersättare för kommundirektör
under en sammanhängande tid av högst tre
månader

Kd

E 2.2

Förordnande av ersättare för kontorschef under
en sammanhängande tid av högst tre månader

Berörd Kch

E 2.3

Förordnande av ersättare för kommundirektör
under en tid överstigande tre månader

Ksau

E 2.4

Förordnande av ersättare för kontorschef under
en tid överstigande tre månader

Kd

E 2.5

Övriga förordnanden

T ex tillförordnad
enhetschef
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3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse
E 3.1

Avslut av anställning för kommundirektör

Kso efter
samråd Ks
presidium

E 3.2

Avslut av anställning för kontorschef

E 3.3

Avslut av anställning för övrig personal

Kch

E 3.4

Omplacering/förflyttning av personal inom
respektive kontor

Kch

E 3.5

Omplacering/förflyttning av personal mellan
olika kontor

Pch

Varsel till berörd arbetstagare samt
arbetstagarorganisation

Pch

Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

4. Varsel
E 4.1

5. Avstängning
E 5.1

Avstängning av kommundirektören

E 5.2

Avstängning av personal förutom
kommundirektören

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

6. Disciplinpåföljd
E 6.1

Disciplinpåföljd för kommundirektören

E 6.2

Disciplinpåföljd för personal förutom
kommundirektören

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

7. Bisyssla
E 7.1

Förbud mot bisyssla för kommundirektören

E 7.2

Förbud mot bisyssla för personal förutom
kommundirektör

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kch

8. Ledighet
E 8.1

Beslut om annan ledighet för
kommundirektören än vad som följer av lagar
och avtal
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E 8.2

Beslut om annan ledighet för personal,
förutom kommundirektören, än vad som följer
av lagar och avtal

Kch

9. Kurser, resor, representation m m
E 10.1

Förtroendemännens deltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Kso

E 10.2

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i
kurser och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Ksvo

F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som kommunens centrala
arbetsgivarorgan)
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Föra kommunens talan
F 1.1

Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner
och region (SKR) föra kommunens talan i mål
och ärenden som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare innefattande rätt att föra
arbetsrättsliga tvisteförhandlingar

Pch
Kch

2. Kollektivavtal
Rätt att på kommunens vägnar teckna
F 2.1
kollektivavtal

Pch

3. Stridsåtgärd
F 3.1

Beslut om stridsåtgärd

Ksau

4. Förflyttning, omplacering och förändring av sysselsättningsgrad
Förflyttning och omplacering av personal
F 4.1
mellan nämnder
Förändring av sysselsättningsgrad för
F 4.2
tillsvidareanställningar

Pch
Pch

5. Lönesättning, pension, ledighet
F 6.1

F 6.2
F 6.3

Lönesättning och lönetillägg som
avviker från kommunens
personalpolitiska riktlinjer,
lönepolicy och fastställda ramar
Fastställande av pensionsbelopp samt övriga
belopp rörande pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser för
fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid
överläggning
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7. Enskilda överenskommelser
F 7.1

F 7.2

Förhandla, träffa överenskommelse samt
godkänna överenskommelser rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, utom
beträffande 11-14 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet
Förtur till bostad för personal i
konkurrensutsatt verksamhet

Pch

Pch

8. Utredning om trakasserier, kränkande särbehandling, oegentligheter och dylikt
F 8.1
F 8.2
F 8.3

Initiera och starta upp utredning om
trakasserier, sexuella trakasserier eller
kränkande särbehandling
Initiera och starta upp utredning om
oegentligheter
Initiera och starta upp utredning som rör
enskilda arbetstagare i övriga fall

Pch
Pch
Pch

G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

G1

Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i
kommunens verksamhet

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G2

Beslut om åtgärder vid akuta hot och
säkerhetsrisker mot kommunala anläggningar

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G3

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt beslut
i kommunstyrelsen)

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G4

Beslut om rekrytering, utbildning och övning
av
personal i kommunens freds- och
krigsorganisation samt registrering och
placering av sådan personal
Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och
fritid samt
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som
fullgör civilplikt
Samverkansöverenskommelser med
myndigheter och organisationer i
totalförsvarsärenden
Yttranden vid antagande av hemvärnsmän

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G5

G6
G7

Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch

G8

Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G9

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning

Kd
Säkch
Säkskyddsch
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G 10

Begäran om handräckning hos Kronofogden
avseende borttagande av egendom på
kommunägd fastighet

G 11

Beslut i arbete med risk och sårbarhetsanalys
samt plan eller annat arbete enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på
offentlig plats

G 12
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Kso
Kd
Säkch
Tu

Kd

X
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Kommunledningskontoret
Katarina Ekroth
Kommunjurist
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-03-09

KS 21/0182

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Revidering av 14 och 23 §§ i Reglemente med
gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelse och verksamhetsnämnder i
Upplands-Bro kommun
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 14 § revideras enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att politiska sekreterare medges
närvarorätt i styrelse och nämnder.
2. 23 § får en ny lydelse enligt förslag i kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse med innebörden att en protokollsanteckning måste läsas
upp och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut i ärende med diarienummer 2015000056 i vilket kommunfullmäktige beslutade att tillkalla politiska
sekreterare till kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål i de diskussioner
som har förts.
Förslaget gällande 14 § innebär att politiska sekreterare medges närvarorätt i
styrelse och nämnder samt har rätt att ta del av kallelser och handlingar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget gällande 23 § innebär att en protokollsanteckning måste läsas upp
och godkännas under sammanträdet för att få biläggas protokollet.
Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför
det tidigare beslutet föreslås upphävas.

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

2021-03-09

KS 21/0182

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2021



Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare

Ärendet
Det har lyfts ett gemensamt önskemål från samtliga gruppledare att se över
bestämmelser kring närvarorätt och protokollsanteckning i det gemensamma
reglementet. Efter dialog gruppledare emellan har kommunledningskontoret
fått uppdrag att bereda ett förslag i enlighet med de önskemål som kommit
fram i de diskussioner som har förts. Önskemålen som kommit fram har varit
att politiska sekreterare ska medges närvarorätt i såväl styrelsen som i
verksamhetsnämnderna och att en protokollsanteckning måste läsas upp och
godkännas under sammanträdes för att få biläggas protokollet.
Dagens lydelse och föreslagna ändringar
14 § lyder idag:
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge
ledamot av styrelsen denna rätt. Dessa förtroendevalda har i den utsträckning
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Närvarorätt föreligger även för den som för protokoll och den som har blivit
kallad till nämnden för att lämna upplysningar utan att särskilt beslut måste
fattas under sammanträdet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig som inte har kallats kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.
Nämnden ska vara restriktiv med att bevilja närvarorätt vid ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild och i ärenden i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.
Föreslagen förändring till 14 §:
Ett nytt stycke läggs till mellan dagens stycke ett och två:
Närvarorätt föreligger för ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte och
för politisk sekreterare. Dessa har även rätt att ta del av kallelser och
handlingar.
14 § kommer således att bestå av fem stycken istället för dagens fyra och det
föreslagna tillägget kommer att vara stycke två.
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Datum

Vår beteckning

2021-03-09

KS 21/0182

Kommunledningskontoret
23 § lyder idag:
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få
sin mening antecknad till protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas
skriftligt till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Föreslagen ny lydelse av 23 §:
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och
uttrycka sin mening. För det fall att protokollsanteckning önskas läggas ska
denna läsas upp under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att
möjliggöra detta. Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras
protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst
avgöra om anteckningen ska tillåtas. Godkänd protokollsanteckning ska
lämnas skriftligt till sekreteraren under sammanträdet eller senast före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller
vid omedelbar justering.
Fullmäktiges tidigare beslut
Kommunfullmäktige har år 2015 i ärende med diarienummer 2015-000056
beslutat om närvarorätt för politiska sekreterare i kommunstyrelsen. I och med
den föreslagna revideringen av 14 § förlorar tidigare beslut sin betydelse varför
det tidigare beslutet föreslås upphävas.

Barnperspektiv
Ett reglemente som reglerar arbetsformer för sammanträden på ett sätt som alla
partier är överens om leder till effektiva möten där fokus kan ligga på sakfrågor
istället för formerna för sammanträdet. Detta gagnar samtliga
kommunmedlemmar, såväl vuxna som barn.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
Presentationsmaterial (pdf) vid möte med gruppledare
Beslut sänds till
 Juridikfunktionen för publicering av reviderat reglemente
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Reservationer,
protokollsanteckningar
och närvarorätt
Dialog med samtliga gruppledare 2021-02-16
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Reglementet nu och då
Reglemente för kommunstyrelsen beslutat den
16 december 2010, uppdaterad den 17 oktober
2018

Hur protokollsanteckning får läggas var tidigare
inte reglerat för ordinarie ledamot.
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Kommunallagen (2017:725) om
reservation och protokollsanteckning
• 4 kap. 27 §
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas
innan sammanträdet avslutas.

• 6 kap. 17 §
Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.
Ersättarna ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Även ersättare som inte tjänstgör får närvara vid
sammanträdena.
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad
i protokollet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Att reservationen ska vara skriftlig regleras inte i KL. Huruvida en ledamot ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet (sk
protokollsanteckning) regleras inte heller i KL. Att reservationen ska vara skriftlig har KS haft reglerat även i det tidigare
reglementet. Så var inte fallet med protokollsanteckning.
Om protokollsanteckning inte regleras i reglemente eller arbetsordning bör ordförande bestämma om
anteckningen ska tillåtas eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar. Om ordförandens bedömning
ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om anteckningen ska tillåtas. Detta är bakgrunden till att man i KS
tidigare har frågat nämnden om protokollsanteckningen får läggas.
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Informella mötesregler (mötespraxis)
• Reglementet hindrar inte att man läser upp protokollsanteckningen utan anger endast de krav som
måste uppfyllas.
• Det är alltid ett övervägande om hur pass detaljstyrt ett reglemente ska vara.
• Inför framtagandet av det nya reglementet för nämnderna gjordes en omvärldsbevakning och kontoret
kom fram till att inte föreslå för detaljerade bestämmelser. Om reglementet fastställer att allt ska läsas
upp kan det exempelvis vara svårt att hinna bemöta ett beslut eller resonemang som uppkommer på
själva sammanträdet och där det inte funnits möjlighet att förbereda innan.
• I Upplands-Bro har politiken en mötespraxis att läsa upp anteckningarna på sammanträdena även om
det inte är ett formellt krav. Praxis mellan nämnder kan variera och förändras över tid.
• Att nämna i sammanhanget är dock 5 kap. 67 § KL som informerar om vad ett protokoll ska innehålla
och som antyder att kommunala protokoll ska vara kortfattade. Mot bakgrund härav och att långa
protokoll kan bli oöverskådliga bör protokollsanteckningarna hållas korta.
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5 kap 67 § KL
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Närvarorätt för politiska sekreterare och andra
• Politiska sekreterare är anställda och således formellt
sätt tjänstepersoner.
• Inga tjänstepersoner har automatisk närvarorätt vid
sammanträden. Endast de tjänstepersoner som kallas
till sammanträdet för att de ska kunna besvara
nämndens eventuella frågor har närvarorätt. Utöver
dessa tjänstepersoner kan nämnden besluta om att
tillåta närvaro.
• Politiska sekreterare kallas till exempelvis
Kommunstyrelsen pga ett beslut som KS fattade 2015.
• Politiska sekreterare kallas även till
Samhällsbyggnadsutskottet och Trygghetsutskottet då
dessa är utskott till Kommunstyrelsen, men denna
närvarorätt har även förtydligats med följande
skrivning i sina bestämmelser som är framtagna under
2020.
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Förslag till förändringar
i det gemensamma
reglementet
Inför dialog nr 2 med samtliga gruppledare 2021-03-03
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Förslag ändring i gemensamt reglemente

Paragrafer i nuvarande lydelse från
det gemensamma reglementet:

Förslag 1 (ändring i endast en paragraf)
Reservationsparagrafen (24 §) är kvar i den lydelse som är idag.
Protokollsanteckning (23 §), nytt förslag:
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och uttrycka
sin mening. För det fall protokollsanteckning önskas läggas ska denna läsas upp
under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att möjliggöra detta.
Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras protokollet. Om ordförandens
bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om anteckningen ska tillåtas.
Godkänd protokollsanteckning ska lämnas skriftligt till sekreteraren under
sammanträdet eller senast vid den tidpunkt som nämnden beslutar.
Förslag 2 (ändring i två paragrafer)
Samma hantering för såväl reservationer som protokollsanteckningar.
Protokollsanteckning (23 §), samma lydelse som i förslag 1.
Reservation (24 §), nytt förslag:
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen läsas upp under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att
möjliggöra detta.
Ordförande avgör om reservationsmotiveringen får tillföras protokollet. Om
ordförandens bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om
reservationsmotiveringen ska tillåtas.
Godkänd reservationsmotivering ska lämnas skriftligt till sekreteraren under
sammanträdet eller senast vid den tidpunkt som nämnden beslutar.
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Förslag ändring i gemensamt reglemente
Paragraf i nuvarande lydelse från det
gemensamma reglementet:

I dagsläget regleras inte rätten för ersättare eller politiska sekreterare att få
närvara på sammanträden på ett sätt som i reglementet kan utläsas som att
de har en ovillkorlig närvarorätt.
Ersättare kallas dock till sammanträden och får genom kallelsen därför en
närvarorätt även om detta skulle kunna anges tydligare i reglementet. Om
önskemålet är en ovillkorlig närvarorätt för dessa skulle 14 § i det
gemensamma reglementet kunna kompletteras på följande sätt som
ett nytt stycke 2:
Närvarorätt föreligger för ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte och
för politisk sekreterare. Dessa har även rätt att ta del av kallelser och
handlingar.
Fråga att ta ställning till:
Önskar man att ersättare och polsek ska ha yttranderätt och få sin mening
antecknad till protokollet?
Det kan detta skrivas in i reglementet genom förslagsvis 4 alternativ.
1. Båda medges yttranderätt i reglementet men det regleras att nämnden
beslutar om de har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
2. Ingen medges varken yttranderätt eller rätt att få sin mening antecknad
till protokollet utan att nämnden beslutat att så får ske.
3. Både yttranderätten och rätten att få sin mening antecknad i protokollet
skrivs in i reglementet.
4. Man skiljer på de olika rollerna och reglerar yttranderätten och rätten att
få sin mening antecknad i protokollet på olika sätt för de olika rollerna.
Förslaget att reglera polseks närvarorätt innebär att beslutet
från 2015 skulle behöva upphävas i samband med att revideringen i
reglementet görs.
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Svar på frågor uppkomna
under dialogen 210303 och
presentation av förslag till
förändringar i det
gemensamma reglementet
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Förslag ändring i gemensamt reglemente

Paragrafer i nuvarande lydelse från
det gemensamma reglementet:

Kontoret går vidare och skriver fram ett ärende utifrån Förslag 1 med en justering.
Röd genomstruken text tas bort, gulmarkerad text läggs till.
Förslag 1 (ändring i endast en paragraf)
Reservationsparagrafen (24 §) är kvar i den lydelse som är idag.
Protokollsanteckning (23 §), nytt förslag:
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och uttrycka
sin mening. För det fall protokollsanteckning önskas läggas ska denna läsas upp
under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att möjliggöra detta.
Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras protokollet. Om ordförandens
bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om anteckningen ska tillåtas.
Godkänd protokollsanteckning ska lämnas skriftligt till sekreteraren under
sammanträdet eller senast vid den tidpunkt som nämnden beslutar före den tidpunkt
som har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.
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Förslag ändring i gemensamt reglemente
Paragraf i nuvarande lydelse från det
gemensamma reglementet:
Kontoret går vidare och skriver fram ett ärende utifrån förslaget om att ge
politiska sekreterare ovillkorlig närvarorätt genom att införa ett nytt stycke 2 i
14 § i nu gällande gemensamt reglemente:
Närvarorätt föreligger för ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte och
för politisk sekreterare. Dessa har även rätt att ta del av kallelser och
handlingar.
Frågor kring politiska sekreterares yttranderätt m.m. lämnas utanför
förslaget från kontoret.

Förslaget att reglera politiska sekreterares närvarorätt i regelmentet innebär att beslutet
från 2015 skulle behöva upphävas i samband med att revideringen i reglementet görs
vilket kommer att föreslås i ärendet som skrivs fram.
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Svar på fråga från Vänsterpartiet angående förvaltningslagen
• Frågan om att revidera reglementet 24 § enligt förslag 2 är i dagsläget inte aktuellt och därmed
väcks inte den fråga som (V) har ställt men för ordningens skull besvarar ändå
juridikfunktionen på kansliavdelningen frågan:
• Kan man bortse från 30 § i
förvaltningslagen (FörvL) som lyder:
• FörvL är subsidiär vilket stadgas i 4 §:

Om en annan lag eller en förordning innehåller
någon bestämmelse som avviker från denna lag,
tillämpas den bestämmelsen.

• Avvikande mening och reservation i politisk
nämnd regleras i kommunallagen (KL) och har
alltså företräde framför FörvL.
• Reservationsrätten regleras i 4 kap. 27 § KL:

En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska
anmälas innan sammanträdet avslutas.

• Lagbestämmelsen innehåller inget om skriftlig reservation. Att reservation får ske är reglerat
i lag, hur reservationen ska lämnas är således en fråga att reglera i
reglementet. Därför föreslog kontoret att det skulle regleras i reglementet vilket
också blev fallet.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Beslut om föreskrifter som
begränsar människors liv på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får
avses falla in under den kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet
kommunfullmäktige. Dock kan situationer där behovet av föreskrifter
uppkommer uppstå mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har
möjliggjort en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska
fattas av kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om
beslutet att meddela föreskrifter delegeras till kommunstyrelsen möjliggörs att
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och
uppstå mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel
kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när badsäsongen
kommer igång. Det är därför mycket viktigt att delegation att fatta dessa beslut
ges till kommunstyrelsen så snart som möjligt så att beslutsberedskapen är god
för det fall att behovet av föreskrifter uppstår.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2021

Ärendet
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 som mer all mänt kall as ” pandemi lagen” , gäller utöver
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Datum

2021-02-22

smittskyddslagen och ordningslagen. Den nya lagen kompletterar de övriga
angivna lagarna och har företräde i de fall som samma fråga regleras i flera
lagar.
Skyldighet för verksamhetsutövare att förebygga smittspridning

Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen är
skyldig att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så
långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att
människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Pandemilagen ger dock det allmänna att införa ytterligare begränsningar för att
förebygga smittspridning.
Allmänna förutsättningar för att införa särskilda begränsningar

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridningen av covid-19 får det
allmänna meddela föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar. Det
måste alltså finnas en koppling mellan begränsningen och den önskade
effekten. Föreskrifterna och besluten får inte heler vara mer långtgående än vad
som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som ordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig
tillställning som omfattas av ordningslagen ska vidta smittskyddsåtgärder.
Föreskrifterna får innebära krav på begränsning av antalet deltagare, minsta
avstånd mellan deltagare med anvisade platser, begränsning av tiden för
sammankomsten eller tillställningen samt andra åtgärder för att förhindra
smittspridningen.
Fritids- eller kulturverksamhet och handelsplatser

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller
kulturverksamhet respektive på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana platser kan vara gym, badhus, bibliotek, varuhus, gallerior med mera.
Föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet besökare, öppettider
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridningen.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller
ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter får innebära krav på begränsning av antalet personer på färdmedel,
begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att
användas av resenärer, begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
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Platser för privata sammankomster

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för
en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, ett
område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst. Med användning menas att verksamhetsutövaren har kontroll
över platsen när sammankomsten äger rum. Det spelar ingen roll om det utgår
ersättning eller inte vid upplåtelse. Sådana föreskrifter får innebära krav på
begränsning av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten
samt andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av
en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Sådana föreskrifter får
inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll.
Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster
som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är
befogade.
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förbudet får dock inte vara av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot
att förflytta sig inom riket. Det får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar sådant förbud
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig
över kommunens förslag.
Förbud mot eller stängning av verksamhet

Om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga får regeringen meddela
föreskrifter om förbud mot sådan verksamhet som avses i lagen. Ett förbud
eller nedstängning ska prövas av riksdagen inom en vecka från den dag
föreskriften beslutades.
Beslut om särskilda begräsningar i enskilda fall

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som
avses i lagen och ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Det kan till
exempel ske om det förekommer en omfattande smittspridning som kan
kopplas till en viss verksamhet.
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Tillsyn och befogenheter

Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter och beslut följs. Den som
bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i lagen har en
skyldighet att lämna de upplysningar och handlingar till länsstyrelsen som
behövs för tillsynen samt ge länsstyrelsen tillträde till lokaler, områden och
utrymmen där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen får också besluta om
förelägganden som behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen ska följas. Förelägganden får förenas med vite.
Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift eller ett beslut som har
meddelats med stöd av lagen. Det gäller dock endast om mindre ingripande
åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatta överträdelser av
föreskriften eller beslutet. Polismyndigheten får avvisa eller avlägsna deltagare
och åskådare, samt förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme om det
behövs för att syftet med beslutet ska uppnås.
Straff

Den som bryter mot ett förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek eller
mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till
penningböter.
Ikraftträdande m.m.

Pandemilagen började gälla den 10 januari 2021 och upphör att gälla vid
utgången av september 2021. Efter lagens upphörande gäller dock lagen
fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphörandet.
Kommunens roll med anledning av pandemilagen

Pandemilagen möjliggör för regeringen att delegera möjligheten att meddela
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Vad gäller
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande plats framgår det direkt av lagen att regeringen kan delegera till
en viss kommun att meddela sådana föreskrifter. Enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Beslut om föreskrifter som begränsar människors liv
på det sätt som är möjligt genom pandemilagen får avses falla in under den
kategorin av beslut i en kommun som är förbehållet kommunfullmäktige. Dock
kan situationer där behovet av föreskrifter uppkommer uppstå mycket hastigt.
Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en hastigare beslutsprocess
än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige vid varje
tillfälle som behovet uppstår. Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till
kommunstyrelsen möjliggörs att beslutet kan fattas med kortare varsel. Om
behovet skulle vara mycket akut och uppstå mycket hastigt finns även
möjligheten att fatta ett brådskande ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att
behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera besökare till
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kommunens badplatser när badsäsongen kommer igång. Det är därför mycket
viktigt att delegation att fatta dessa beslut ges till kommunstyrelsen så snart
som möjligt så att beslutsberedskapen är god för det fall att behovet av
föreskrifter uppstår. Om kommunfullmäktige beslutar att delegera beslut med
stöd av pandemilagen till kommunstyrelsen kommer delegationen att tillföras
kommunstyrelsens reglemente.

Barnperspektiv
Under rådande pandemi kan situationer som kräver beslut om att begränsa
människors möjlighet att röra sig fritt och samlas hastigt uppstå. För att
förebygga smittspridningen på ett effektivt sätt är det inte sällan snabba
åtgärder och beslut som krävs. Att möjliggöra en snabb beslutsväg för de fall
där behovet av detta uppstår är att ta ansvar för, och värna om livet för alla
kommuninvånare, inte minst alla barn som bor i Upplands-Bro.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Juridikfunktionen för revidering och publicering av reglemente
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Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kansliavdelningen
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

KS 21/0141

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till
beredande organ för Omdaning Bro
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för
Omdaning Bro.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar gruppledare för de partier
som inte är representerade i arbetsutskottet när Omdaning Bro bereds.
De adjungerade ges yttranderätt.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att uppdra åt
kommundirektören att tillsätta utredningar vid behov.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till det beredande organet för Omdaning
Bro. Inom ramen för sitt beredande uppdrag ges kommundirektören
förutsättningar att tillse relevanta utredningar.
De partier som inte har en invald ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott ges en adjungerad plats när Omdaning Bro bereds. De
adjungerade ges yttranderätt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2021

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Stadsutvecklingen inom Omdaning Bro skapar bättre och tryggare
förutsättningar för barn och unga som bor och lever i Bro.

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

unstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro - KS 21/0141-1 Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro : Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro

Datum

Vår beteckning

2021-02-18

KS 21/0141

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till


Samtliga nämnder
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Kommunledningskontoret
Datum

Julia Parkin
Biträdande jurist
Kansliavdelningen

Vår beteckning

Er beteckning

KS 21/0163
Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning
av statligt stöd till skolväsendet 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Samtliga medel från statsbidraget Tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 ska fördelas på verksamheter inom gymnasieoch arbetslivsnämnden och utbildningsnämnden.
2. Den totala summan 3 364 879 kronor fördelas med 812 029 kronor till
gymnasie- och arbetslivsnämnden och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av
statsbidraget ska fördelas på kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn
och unga i åldern 6-19 år. För Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till
3 364 879 kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en
under juni 2021.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i
Sverige med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Skolverket har givits
uppdraget att fördela statsbidraget och det totala beloppet ska fördelas på
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Vår beteckning

2021-02-26

KS 21/0163

Kommunledningskontoret
kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år. För
Upplands-Bro kommun uppgår statsbidraget till 3 364 879 kronor fördelat på
två utbetalningstillfällen. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den
andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala
och fristående skolor.
Skolverket meddelar att det är upp till kommunen själv att bestämma utifrån
sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser
i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan
samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medlen ska tillfalla gymnasie- och
arbetslivsnämnden med 812 029 kronor och 2 552 850 kronor till
utbildningsnämnden. Beräkningen grundas i en fördelning med cirka 667
kronor per i Upplands-Bro folkbokförd elev i grundskola och gymnasieskola.

Barnperspektiv
Föreliggande pandemi har en stark påverkan på vårt samhälle. Genom olika
åtgärder i skolan för att minska smittspridningen i samhället har många barn
och unga ställts inför stora utmaningar med förändrade undervisningsformer
m.m. Statsbidraget syftar till användas inom skolväsendet för att säkerställa att
barn och elever får den undervisning de har rätt till, trots pandemin.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Utbildningschef
 Utbildningsnämnden
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
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Kommunledningskontoret
Frank Renebo
Enhetschef Fastighetsenheten
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2021-02-26

KS 21/0153

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Frank.Renebo@upplands-bro.se

Lokalbehovsrapport 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner lokalbehovsrapporten och lämnar den på remiss
till berörda nämnder.

Sammanfattning
Som en del i kommunens lokalförsörjningsarbete ska det enligt de riktlinjer
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Kommunledningskontoret
Rapporten omfattar åren fram till och med 2029 och innehåller både
kommunala och fristående verksamheters kapacitet avseende till exempel barn
och äldre. Behovs- och kapacitetsbilden i rapporten är uppdelad i fyra
prognosområden: Kungsängen, Bro, Brunna och Håbo-Tibble. Ändringar i till
exempel elevflöden inom och mellan prognosområdena hanteras med
känslighetsanalyser. Även andelen av befolkningen som nyttjar
verksamheterna belyses med känslighetsanalyser.
Fortsatt dialog och analys samt komplettering med ekonomiska förutsättningar
av de behov som framkommer i rapporten kommer att leda till den
lokalförsörjningsplan som ska ingå som en del av underlaget till kommande
budgetbeslut för 2022.
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Ett effektivt lokalutnyttjande och en god framförhållning när det gäller beslut
kopplat till lokalförsörjning ger bättre möjligheter för kommunens
verksamheter att bedriva verksamhet med god kvalitet. Bättre arbetsmiljö i
kommunens lokaler har dessutom direkt positiv påverkan på kommunens
brukare. De positiva effekterna kommer särskilt barn och unga tillgodo.
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1 Lokalresursplanering i
Upplands-Bro kommun
Planering av lokalresurser i Upplands-Bro kommun utgår från verksamheternas
behov och de gemensamma ekonomiska förutsättningarna.
Syftet med lokalresursplaneringen är att säkerställa:
en effektiv användning av lokaler, anläggningar samt bostäder för
sociala ändamål,
att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen,
att kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och
att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan
nämnder och kommunägda bolag.
1.1
Mål
Lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig,
effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos kommunens verksamheter.
1.2
Process för lokalresursplanering
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen
för kommunens lokalförsörjning. Kommunstyrelsen beslutande om processen
den 29 januari 2020.
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Planeringen innebär att olika behov och önskemål om lokaler identifieras,
prioriteras och värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska
planering, verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.
Processen innehåller tre steg.

1.2.1 Inventering av lokalbehov
Det första steget är att respektive nämnd gör en inventering av sitt lokalbehov.
Inventeringen ska beskriva behovet på kort och lång sikt. Den ska även
innehålla en beskrivning av befintliga lokalresurser samt nuvarande nyttjande.
Nyckeltal ska användas för att göra jämförelser med andra liknande
kommuner. I underlaget ska även pågående lokalprojekt beskrivas.
1.2.2 Lokalbehovsrapport
Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa nämndernas
inventeringsrapporter och överlämna till Kommunstyrelsen för information.
Lokalbehovsrapporten är ett viktigt underlag i vårens budgetarbete.
Resultatet av nämndernas inventering sammanställs i en lokalbehovsrapport
som är en del av underlaget i den årliga planeringen av kommunens budget och
underlag för verksamheternas fortsatta planering.
Lokalbehovsrapporten ska innehålla:
Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet
Befolkningsprognoser
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Verksamheternas utveckling och behov av lokaler
Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och
verksamhetsanpassningar
Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov.
1.2.3 Lokalförsörjningsplan
Som bilaga till kommunens budget ska en lokalförsörjningsplan finnas. Planen
innehåller de lokalprojekt som prioriteras. Av planen ska det framgå när
projektet avses påbörjas och avslutas. Det ska även framgå bedömning av
eventuell investeringsutgift samt hur kommunens driftkostnader påverkas.
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2 Befolkningsprognoser
2.1

Kommunövergripande prognos

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes
i april 2020. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från
kommunen samt statistik som SCB har.

Redovisning av prognostiserad befolkning sker i åldersklasser och innehåller
flera rapportpunkter som födda, döda, inflyttade och utflyttade.
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2.1.1 Barn och unga (0 – 18 år)
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2.1.2 Äldre (65 – w år)
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3 Omvärldsanalys
Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden,
som kommunen inte har möjlighet att påverka. Faktorer i omvärlden som kan
ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas därför i
detta kapitel.
3.1
Pandemi och konjunktur (Konjunkturinstitutet)
” Den andra vågen av smittspridningen innebär att den ekonomiska
återhämtningen bryts det fjärde kvartalet i år. Den nära förestående
massvaccineringen innebär dock att återhämtningen tar fart igen det andra
kvartalet 2021.
Efter den kraftiga inbromsningen till följd av covid-19-pandemin det andra
kvartalet återhämtade sig den svenska ekonomin mer än väntat det tredje
kvartalet när smittspridningen bedarrade. Den andra vågen av smittspridning
som nu sköljer över bland annat Sverige och övriga Europa innebär dock att
återhämtningen bryts det fjärde kvartalet.
De positiva signalerna om att vaccination av befolkningen kan inledas redan i
början av nästa år innebär att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet.
Lågkonjunkturen förblir ändå djup under 2021 och arbetslösheten uppgår i
genomsnitt till 9 procent.
Trots den mycket expansiva finanspolitiken i år för att stödja ekonomin under
pandemin och rekordstora budgeterade ofinansierade åtgärder för 2021 är de
offentliga finanserna fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak
skulle utvecklas betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande
ett stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare offentliga
medel 2021.”
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3.2
Osäkerhet i bostadsbyggande
” – Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att
bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många
ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en
uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har
byggts upp under lång tid ska fortsätta minska” , säger Anders Sjelvgren,
generaldirektör på Boverket

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit
stabilt totalt sett.

Sid 12 av 108

36 Lokalbehovsrapport 2022 - KS 21/0153-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Lokalbehovsrapport 2022 v 2021-03-10

Lokalbehovs-rapport 2022

3.3
Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden
En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar
förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar till exempel om att
människor väljer att inte flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid
ett scenario där inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna
möjliggöra en större inflyttning i befintliga bostadsområden.
3.4
Hushållens storlek
Enligt Nordeas rapport ” Sverige: myten om bostadsbristen” (2017) beskrivs
hushållens storlek. I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört
med 2,3 personer/hushåll . I rapporten görs antagandet att ” det kan inte
uteslutas att de invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver
kommer att ha acceptans, eller till och med preferenser, för något större
hushåll ” . Förutom att det är av betydelse för efterf rågan på bostadsmarknaden
kan det få till följd att det kan bli en koncentration av befolkningsökning till
befintligt bostadsbestånd i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens
volymer.
3.5
Migration
Den framtida situationen avseende migration är svårprognosticerad.
Invandringens påverkan på befolkningstillväxten har de senaste åren varit stor.
Att tillhandahålla bostäder som matchar de nyanländas behov på sikt blir en
fortsatt utmaning för kommuner.
3.6
En åldrande befolkning
Människor lever idag längre än tidigare. En åldrande befolkning innebär ökade
kostnader för den kommunala servicen, exempelvis genom ett ökat behov av
platser i särskilda boenden för äldre.
Trygghetsboenden kan utgöra ett komplement till särskilda boenden för äldre.
Antalet kommuner med trygghetsbostäder ökar. Det finns en stor variation av
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trygghetsbostäder runtom i landet, även om den gemensamma nämnaren för
många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild
personal (Boverket 2018). Trygghetsboenden i olika former kan utgöra ett
attraktivt boendealternativ för äldre. Fler trygghetsboenden skulle kunna
innebära ett reducerat behov av platser i särskilda boenden för äldre.
Trygghetsboende finns i både bostadsrätts- och hyresrättsform och kräver inget
biståndsbeslut. Ett ökat antal attraktiva boendeformer för äldre skulle även
kunna generera flyttkedjor och därmed minska inlåsningseffekten. Kommunala
bostadsbolag bygger trygghetsboenden och upplåter de som vanliga
hyresrätter. Även privata aktörer på marknaden bygger trygghetsboenden i
bostadsrätts- och hyresrättsform. På sikt kan trygghetsboenden utgöra ett
naturligt boendealternativ för äldre.
Detta handlar inte bara om boendet utan tillgången till kultur- och
fritidsaktiviteter i närmiljön för ett meningsfullt åldrande och ett hållbart och
hälsosamt liv blir viktig. Närheten till gym, lokaler och anläggningar för
aktivering och mötesplatser för social samvaro.
3.7
Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi
” Effekti vare utnyttjande av befintli ga byggnader och lokaler är en vikti g
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas,
anpassas och användas mer.”
Företrädarna för IVA-projektet ” Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att:
Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar
till flexibilitet.
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska:
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Erbjuda en öppen digital infrastruktur, med kommunala plattformar
som synliggör underutnyttjade lokaler och funktioner, matchar behov
och stödjer replikerbarhet och skalbarhet.
Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar
Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.
Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.
Skapa mobilitetshubbar där flera mindre aktörer inom mobilitet får
möjlighet att delta, till exempel genom omvandling av parkeringshus.
Hubbarna kan byggas ut med lokaldelningsmöjligheter.
Kommunerna har en viktig roll att spela mellan de invånardrivna och de
vinstdrivna delningsinitiativen, bland annat genom att ge tillgång till yta men
också genom att tillhandahålla digital och fysisk infrastruktur som möjliggör
delning och tar tillvara på de ekologiska, sociala och ekonomiska vinsterna
med delning av yta.
Runt om i landet delar kommuner ytor med sina invånare och ideella
organisationer, både av sådant som under lång tid delats, som samlingslokaler,
idrottshallar och kulturhus, men även av nyare typer av ytor såsom kök,
odlingsytor, utrymmen för mobilitetslösningar och användning av det
offentliga rummet på fler sätt.
Kommunernas verksamhet handlar i grunden om att ta hand om de
gemensamma resurserna. De har stora möjligheter att stödja delandet av
lokaler, både inom kommunens verksamheter (genom att till exempel dela på
yta och inredning) och genom att dela med sig av yta till andra verksamheter.
Det finns ett stort intresse hos många kommuner men också en osäkerhet kring
vad som är tillåtet. Styrmedel och stödsystem behöver förtydligas eller
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reformeras för att göra insatserna framgångsrika och varaktiga. En vägledning
för svenska kommuner om delningsekonomi från Avfall Sverige och IVL
Svenska Miljöinstitutet har tittat på vilken roll kommunen kan ta i att leda,
underlätta för eller vara samverkansarena för delningsinitiativ. Kartläggningen
visar att det pågår många mindre initiativ kring delad yta, men att det saknas ett
samlat ansvar och strategi från kommunernas sida.
Det finns en mängd former av pågående initiativ inom delning av yta inom
kommuner, näringsliv och civilsamhälle, exempelvis kommunala lokaler –
Nomad Inn var en tidigare lösning i Göteborg för att tillgängliggöra
kommunal yta.
Boffice är en liknande satsning i Solna som erbjuder tillfällig plats på
olika ytor.
I ett flertal kommuner såsom till exempel Göteborg, Stockholm och
Malmö har skolor öppnats upp för föreningar och invånare utanför
skoltid.
I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till
bibliotekslokalerna.
I Upplands Väsby har en skola fått en mängd funktioner som skola,
fritids, rum för stadsledningen och vänthall.
Helsingfors och fem andra finska städer har ett öppet bokningssystem,
Varaamo, satts upp för att privata aktörer ska kunna låna/hyra lokaler.
På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.
I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska
samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i
nya stadsdelar.
Amsterdams kommun tillgängliggör alla sina lokaler för medarbetare i
olika förvaltningar, som därmed minskar sitt pendlande.
I Nederländerna finns en lång tradition av brukaravtal, där invånarna får
sköta och underhålla utomhusytor såsom parker och stadsodling.
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3.8
Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter,
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a.
institutionell kapacitet, och ny teknik.
Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive
utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar
stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av
infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.
3.9
Digitalisering
De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster.
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och
underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm)).
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4 Hyresbestånd
En förutsättning för kommunens verksamhet är att det finns resurser i form av
lokaler. Verksamhetens lokalresurser utgör tillsammans kommunens
hyresbestånd. Sedan 2006 har kommunens fastighetsförvaltning överförts till
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (Kommunfastigheter). De äger de flesta
av kommunens verksamhetslokaler förutom bostäder, som i huvudsak ägs av
AB Upplands-Brohus. Kultur- och idrottslokaler samt vissa
exploateringsfastigheter ägs direkt av kommunen.
I det ramavtal som upprättades 2006 anges följande syfte för
fastighetsförvaltningen:
” Kommunen och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska gemensamt arbeta
för att skapa ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet med rimliga
hyresnivåer. Viktiga förutsättningar är:
Ömsesidig information.
Gemensam långsiktig planering.
Att vid behov underlätta för omstruktureringar eller avvecklingar av
hela eller delar av fastigheter ti ll förmån för al ternati vt utnyttjande.”
Kommunens verksamheter hyr totalt cirka 120 000 kvm varav
utbildningskontoret är den största brukaren med cirka 65 % av den totala
inhyrda ytan.
Den totala lokalkostnaden (exklusive byggnadsentreprenader och gata/park)
uppgår till cirka 180 miljoner kr. De största andelarna av lokalkostnaderna
2020 finns inom utbildningsnämnden med 46 % och socialnämnden med 15 %.
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5 Verksamheternas
kapacitet och lokalbehov
Inför sammanställningen av kommunens kommande lokalbehov har varje
verksamhet sammanställt sina behov. Behoven redovisas för respektive nämnd
med lokaler.
5.1
Utbildningsnämnden
Utbildningskontoret redovisar nuläge, kapacitet och behov uppdelat på
respektive prognosområde. Fristående skolors kapacitetsutveckling har
bedömts.
5.1.1 Inskrivningsgrad
Inskrivningsgrad beskriver hur stor andel av barn boende i kommunen som går
i förskola respektive skola inom kommunen. I årets behovsprognos har
inskrivningsgraden differentierats mellan förskola och skola samt mellan de
olika prognosområdena. I uträkningen har antal inskrivna per 2020-12-01
använts.
Förskola
82%
70%
97%
78%

Bro
Håbo-Tibble
Kungsängen
Brunna

Skola
83%
66%
95%
115%

(% av befolkningen i åldersspannet som har skolgång i kommunen)

Pedagogisk omsorg/ hemma/ andra kommuner
(% av totala befolkningen i åldersspannet)
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5.1.2 Inskrivningsgrad – variation över året
Inskrivningsgraden visar en tydlig årsvis återkommande utveckling. Nedan
visas antal barn i fritidshem och förskolor för 2019 och 2020. Antalet barn i
förskola i början av december är något lägre än under vårterminen varför
kapacitetsberäkningarna visar på något lägre behov än det som uppkommer
under vårterminen.

För skolverksamheten ser variationen över året ut enligt ovan för 2020.
(Droppet under sommaren hör samman med skolpengen)
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Antalet barn på höstterminen och i december är något högre än under
vårterminen varför den använda inskrivningsgraden väl reflekterar situationen.
5.1.3 Lokalbehov Utbildningsnämnden
L okalr esur ser nuläge
Utbildningsnämnden förfogar över cirka 80 000 kvm inhyrd lokalyta.
Verksamheten bedrivs i 18 förskolor och 10 grundskolor.
Fristående verksamheter finns i nio förskolor och tre grundskolor.
Här redovisas sammanställd prognos för hela kommunen. Lokalbehov
redovisas i detalj under respektive prognosområde. Eftersom skolverksamheten
för de mindre barnen är mer beroende av närhet till skola bör de
prognosindelade kapacitetsprognoserna väga tyngre i bedömningen.
Pr ognos och behov för skola
Lokalbehov förskola bygger på de uppdelade inskrivningsgraderna redovisade
ovan samt bedömning av utbildningskontoret. Inom förskoleverksamheten var
cirka 1 868 barn inskrivna i december 2020.
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Förskola
2019
Befolkning 1-5 år
2 095
Nettobehov (exkl andra kommuner)
1878
Inskrivningsgrad
90%
Planerad kapacitet
1901
Under-/ överskott
23

2020
2 140
1868
87%
2130
262

2021
2 182
1900
87%
2290
390

2022
2 239
1948
87%
2330
382

2023
2 354
2050
87%
2430
380

2024
2 402
2089
87%
2455
366

2025
2 478
2156
87%
2695
539

2026
2 528
2200
87%
2735
535

2027
2 580
2243
87%
2735
492

2028
2 607
2269
87%
2815
546

2029
2 629
2289
87%
2815
526

2022
2 239
1948
87%
1749
-199

2023
2 354
2050
87%
1749
-301

2024
2 402
2089
87%
1774
-315

2025
2 478
2156
87%
1774
-382

2026
2 528
2200
87%
1774
-426

2027
2 580
2243
87%
1774
-469

2028
2 607
2269
87%
1774
-495

2029
2 629
2289
87%
1774
-515

Känslighetsanalyser förskola
Utan fristående aktörer:
Förskola u fristående
2019
Befolkning 1-5 år
2 095
Nettobehov (exkl andra kommuner)
1878
Inskrivningsgrad
90%
Planerad kapacitet
1581
Under-/ överskott
-297

2020
2 140
1868
87%
1619
-249

2021
2 182
1900
87%
1699
-201

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden:
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Förskola högre inskrivn grad2019
Befolkning 1-5 år
2 095
Nettobehov (exkl andra kommuner)
1878
Inskrivningsgrad
90%
Planerad kapacitet
1901
Under-/ överskott
23

2020
2 140
1868
87%
2130
262

2021
2 182
1900
87%
2290
390

2022
2 239
2015
90%
2330
315

2023
2 354
2189
93%
2430
241

2024
2 402
2282
95%
2455
173

2025
2 478
2403
97%
2695
292

2026
2 528
2452
97%
2735
283

2027
2 580
2502
97%
2735
233

2028
2 607
2529
97%
2815
286

2029
2 629
2550
97%
2815
265

Pr ognos och behov gr undskola
Inom grundskoleverksamheten var cirka 3 880 elever inskrivna i december
2020. Kapaciteten totalt i kommunala och fristående verksamheter var 4 085
elever. Detta innebär ett överskott av 205 elevplatser.

Skola
Befolkning 6-15 år
Nettobehov
Inskrivningsgrad
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
4 109
3734
91%
3794
60

2020
4 229
3880
92%
4085
205

2021
4 343
3982
92%
4210
228

2022
4 510
4122
91%
4300
178

2023
4 623
4223
91%
4475
252
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2024
4 747
4333
91%
4695
362

2025
4 836
4419
91%
5041
622

2026
4 932
4511
91%
5151
640

2027
5 037
4609
92%
5234
625

2028
5 104
4672
92%
5469
797

2029
5 173
4740
92%
5654
914
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K änslighetsanalyser gr undskola
Utan fristående aktörer:
Skola u fristående
Befolkning 6-15 år
Nettobehov
Inskrivningsgrad
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
4 109
3734
91%
3525
-209

2020
4 229
3880
92%
3755
-125

2021
4 343
3982
92%
3755
-227

2022
4 510
4122
91%
3795
-327

2023
4 623
4223
91%
3795
-428

2024
4 747
4333
91%
3865
-468

2025
4 836
4419
91%
3703
-716

2026
4 932
4511
91%
3703
-808

2027
5 037
4609
92%
3676
-933

2028
5 104
4672
92%
3676
-996

2029
5 173
4740
92%
3676
-1064

2025
4 836
4595
95%
5041
446

2026
4 932
4686
95%
5151
465

2027
5 037
4785
95%
5234
449

2028
5 104
4849
95%
5469
620

2029
5 173
4914
95%
5654
740

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden:
Skola ökande inskrivn
Befolkning 6-15 år
Nettobehov
Inskrivningsgrad
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
4 109
3734
91%
3794
60

2020
4 229
3880
92%
4085
205

2021
4 343
3982
92%
4210
228

2022
4 510
4122
91%
4300
178

2023
4 623
4300
93%
4475
175
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4 747
4510
95%
4695
185
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5.1.4 Lokalbehov Bro
Nuläge för skolor 2020-12-01
Kommunala förskolor
Finnstaberg
Norrängen (paviljong)
Blomman
Råby
Rosenängen
Totalt
Fristående förskolor
Fjärilens förskola
Säbyholms förskola
I ur och skur
Totalt
Summa

Byggår

Antal
barn

Kapacitet

1981/ 2009
2011
2001/ 2020
1970/ 1996/ 1999/2020
2007

Befintliga paviljonger Norrängens förskola.
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110
95
120
148
120
593

107
93
117
128
118
563

20
20
100
140
733

15
24
108
147
710
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Pr ognos och behov för skola

Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
833
86%
715
715
0

2020
863
82%
710
733
23

2021
913
82%
752
813
61

2022
968
82%
796
853
57

2023
1027
82%
845
953
108

2024
1074
82%
884
978
94

2025
1100
82%
905
1058
153

2026
1110
82%
914
1058
144

2027
1123
82%
925
1058
133

2028
1120
82%
921
1138
217

2029
1112
82%
915
1138
223

Planerad kapacitet inkluderar bedömning av fristående förskolor samt från och
med 2024 en ny förskola för 120 barn som ersättning för Norrängen. Tabellen
visar på ett betydande överskott på förskoleplatser.
K änslighetsanalyser för skola
Utan fristående aktörer:
Förskola utan extern
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
833
82%
686
575
-111

2020
863
82%
710
593
-117

2021
913
82%
752
593
-159

2022
968
82%
796
593
-203

2023
1027
82%
845
593
-252
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2024
1074
82%
884
618
-266

2025
1100
82%
905
618
-287

2026
1110
82%
914
618
-296

2027
1123
82%
925
618
-307

2028
1120
82%
921
618
-303

2029
1112
82%
915
618
-297
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Med större genomslag från ökande antalet bostäder i Bro Mälarstrand och
Trädgårdsstaden.
I Bro kommer under prognosperioden cirka 3900 lägenheter att uppföras. Av
dessa finns i Bro Mälarstrand cirka 2200 och i Trädgårdsstaden cirka 750.
Efter 2025 reduceras lägenhetsprognosen med 50% för att nå ett för totala
befolkningsprognosen korrekt värde. Detta kan snedvrida prognosen för ett
begränsat område som Bro Mälarstrand och Trädgårdsstaden.
Befolkningsprognosen ger en ökning av barn 1 och 5 år mellan 2021 till 2029
på 279 barn. Fram till 2024 ökar antalet barn med 211.
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Lägenhetsprognosen Bro:
Område
Rosenängarna/Kockbacka
Rosenängarna/Kockbacka
Öster om Kockbacka (del av
Härnevi 29:1)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Köpmanvägen
Stationsv. 44 (Gamla
affären/Viktor Jonssonhuset)
Härnevi 1:41 (nybygg efter
rivning av 6 bostäder)
Täppan större område
Härnevi 1:34
Trädgårdsstaden i Bro
Trädgårdsstaden i Bro
Jurstagård
Jurstaberg
Tegelhagen
Tegelhagen
Säbyholm
Förtätning Ådö
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Summa SM, Bro
Summa FH, Bro

Hustyp
SM
FH

1

2020 2021

2022

SM
FH

2023

2024

75
45

75
50

2025 2026 2027

2028

2029

Summa
0
0
150
95

SM

0

FH
FH

0
45

45

FH

45

45

FH
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
SM

0
50

156

25
314

42
339
30
5

50

50

100
20

100
20

50
100
20

30
218
30
5

33
232
30
5

45
193

43
112

42
112

50

50

50

50
115
393

50
113
262

50
162
262

FH
SM
SM
FH

0
156

25
314

77
384

50

140
313

143
427

50
100
20

50
100
20

13
112

12
112

100
150
600
100
0
285
1900
90
15
150

83
212

82
212

150
940
2935

Kombineras denna med den beräkning som Linköpings kommun använder för
prognos (SKR, Kommunala verksamhetslokaler 2021) ger det följande antal
barn:
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Område
Rosenängarna/Kockbacka
Rosenängarna/Kockbacka
Öster om Kockbacka (del av
Härnevi 29:1)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Köpmanvägen
Stationsv. 44 (Gamla
affären/Viktor Jonssonhuset)
Härnevi 1:41 (nybygg efter
rivning av 6 bostäder)
Täppan större område
Härnevi 1:34
Trädgårdsstaden i Bro
Trädgårdsstaden i Bro
Jurstagård
Jurstaberg
Tegelhagen
Tegelhagen
Säbyholm
Förtätning Ådö
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Summa:

Hustyp
SM
FH

1

2020 2021 2022 2023

SM
FH

2024 2025 2026

15
2

30
4

44
8

2027 2028 2029

Summa
0
0

44

132
14

SM

0

FH
FH

2

4

0
14

8

FH

2

4

8

14

FH
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
SM

0
2

5

2
10

5
28
5
1

2

5

9
1

9
5

15
57
10
1

24
61
17
3

17
39

19
42

26
35

2

5

9

10
139

15
156

29
138

SM
12

41

9
10
18
12

FH

5

5

105

157

20
18
12

29
18
12

25
20

24
20

16
59
79
41
0
158
317
32
5
16

29
124

29
132

112
1009

Skillnaden mellan bedömningarna är totalt cirka 700 barn. Om detta infrias
kommer kapaciteten förskola i Bro att inte räcka till.
2024 prognosticeras en överkapacitet på 94 platser. Till 2024 skulle
Linköpingsmodellen ge ett behov av 320 platser mot befolkningsprognosens
211, det vill säga ett behov av ytterligare 109 platser, vilket väsentligt skulle
reducera överkapaciteten.
Med ökande bedömning av inskrivningsgraden:
Förskola ökad inskrivn
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
833
86%
715
715
0

2020
863
82%
710
733
23

2021
913
82%
752
813
61

2022
968
82%
796
853
57

2023
1027
82%
845
953
108
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2024
1074
85%
913
978
65

2025
1100
90%
990
1058
68

2026
1110
95%
1055
1058
3

2027
1123
97%
1090
1058
-32

2028
1120
97%
1086
1138
52

2029
1112
97%
1079
1138
59
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Nuläge kommunala gr undskolor 2020-12-01
Enhet
Finnstaskolan
Råbyskolan
Härneviskolan
Broskolan
Totalt

Byggår
Kapacitet Antal barn
1973, xxxx, 2017
414
391
1970, 2020
375
328
Xxxx, 2013
380
368
198X, 1993
480
363
1649
1450

Befintliga paviljonger finns vid Finnstaskolan som rymmer 162 elever
inklusive matsal, samt Råbyskolan som rymmer 75 elever.
Pr ognos och behov gr undskola

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 712

1 757

1 830

1 932

1 998

2 055

2 087

2 117

2 158

2 175

2 182

82%
1404
1350
-54

83%
1449
1499
50

83%
1510
1624
114

83%
1594
1674
80

83%
1648
1899
251

83%
1696
2119
423

83%
1722
2125
403

83%
1747
2125
378

83%
1781
2098
317

83%
1795
2198
403

83%
1800
2248
448
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I planerad kapacitet ingår den nya skolan i Bro. Trots reducering av
paviljongplatser är kapacitetsöverskottet betydande och bör åtgärdas
ytterligare. I planerad kapacitet ingår bedömningen att fristående aktörer startar
undervisning från 2021 respektive 2025.
K änslighetsanalyser gr undskola
En riskfaktor i bilden är expansionen för friskolor i Bro. Exkluderar man
fristående skolorna under prognosperioden och bara ser på kommunala
grundskolor blir bilden:
Skola utan extern
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 712

1 757

1 830

1 932

1 998

2 055

2 087

2 117

2 158

2 175

2 182

82%
1404
1350
-54

83%
1449
1499
50

83%
1510
1499
-11

83%
1594
1499
-95

83%
1648
1549
-99

83%
1696
1619
-77

83%
1722
1457
-265

83%
1747
1457
-290

83%
1781
1430
-351

83%
1795
1430
-365

83%
1800
1430
-370

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden:
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Skola ökad inskrivning
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 712

1 757

1 830

1 932

1 998

2 055

2 087

2 117

2 158

2 175

2 182

82%
1404
1350
-54

83%
1449
1499
50

83%
1510
1624
114

83%
1594
1674
80

83%
1648
1899
251

85%
1747
2119
372

87%
1816
2125
309

90%
1905
2125
220

93%
2007
2098
91

95%
2067
2198
131

95%
2073
2248
175

Vilket ger vid hand att den planerade kapaciteten ser motiverad ut.
Med större genomslag från ökande antalet bostäder i Bro Mälarstrand och
Trädgårdsstaden
I Bro kommer under prognosperioden cirka 3900 lägenheter att uppföras. Av
dessa finns i Bro Mälarstrand cirka 2200 och i Trädgårdsstaden cirka 750.
Efter 2025 reduceras lägenhetsprognosen med 50% för att nå ett för totala
befolkningsprognosen korrekt värde. Detta kan snedvrida prognosen för ett
begränsat område som Bro Mälarstrand och Trädgårdsstaden.
Totalt ger befolkningsprognosen en ökning med cirka 470 grundskolebarn
under prognosperioden.
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Lägenhetsprognosen Bro:
Område
Rosenängarna/Kockbacka
Rosenängarna/Kockbacka
Öster om Kockbacka (del av
Härnevi 29:1)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Köpmanvägen
Stationsv. 44 (Gamla
affären/Viktor Jonssonhuset)
Härnevi 1:41 (nybygg efter
rivning av 6 bostäder)
Täppan större område
Härnevi 1:34
Trädgårdsstaden i Bro
Trädgårdsstaden i Bro
Jurstagård
Jurstaberg
Tegelhagen
Tegelhagen
Säbyholm
Förtätning Ådö
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Summa SM, Bro
Summa FH, Bro

Hustyp
SM
FH

1

2020 2021

2022

SM
FH

2023

2024

75
45

75
50

2025 2026 2027

2028

2029

Summa
0
0
150
95

SM

0

FH
FH

0
45

45

FH

45

45

FH
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
SM

0
50

156

25
314

42
339
30
5

50

50

100
20

100
20

50
100
20

30
218
30
5

33
232
30
5

45
193

43
112

42
112

50

50

50

50
115
393

50
113
262

50
162
262

FH
SM
SM
FH

0
156

25
314

77
384

50

140
313

143
427

50
100
20

50
100
20

13
112

12
112

100
150
600
100
0
285
1900
90
15
150

83
212

82
212

150
940
2935

Kombineras denna med den beräkning som Linköpings kommun använder för
prognos (SKR, Kommunala verksamhetslokaler 2021) ger det följande antal
grundskolebarn:
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Antal barn 6-15 år
Område
Rosenängarna/Kockbacka
Rosenängarna/Kockbacka
Öster om Kockbacka (del av
Härnevi 29:1)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi
1:12, vid Willys)
Köpmanvägen
Stationsv. 44 (Gamla
affären/Viktor Jonssonhuset)
Härnevi 1:41 (nybygg efter
rivning av 6 bostäder)
Täppan större område
Härnevi 1:34
Trädgårdsstaden i Bro
Trädgårdsstaden i Bro
Jurstagård
Jurstaberg
Tegelhagen
Tegelhagen
Säbyholm
Förtätning Ådö
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Klockaren och Härnevihage
(del av Brogår 1:88)
Summa:

Hustyp
SM
FH

1

2020 2021

2022

SM
FH

2023

2024

15
2

30
4

2025 2026 2027

48
9

48

2028

2029

Summa
0
0

0

0

141
15

0

SM

0

FH
FH

2

4

FH

0
15

9
2

4

9

15

FH
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
SM

0
2

5

2
10

5
31
5
0

2

5

10
1

10
5

16
63
10
1

27
68
19
3

19
44

21
46

29
39

2

5

10

10
152

15
170

32
152

SM
12

43

10
10
20
13

FH

5

5

113

169

20
20
13

32
20
13

28
22

27
22

17
62
87
44
0
173
350
34
4
17

32
135

32
146

121
1096

Skillnaden mellan bedömningarna för hela prognosperioden är totalt cirka 600
barn.
Tittar man på hur det ser ut för kapaciteten mer i närtid – 2024, så
prognosticeras en överkapacitet på 423 platser.
Till 2024 skulle Linköpingsmodellen ge ett tillkommande behov av 342 platser
mot befolkningsprognosens 298, det vill säga ett ytterligare behov av 44
platser.
I prognosen har endast Broskolan och paviljongerna vid Finnsta och
Råbyskolan fasats ut.
Bedömningar av kapaciteten för fristående skolor
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Följande bedömning av upprampning av skolan i Br o M älar str and ligger med
i kapacitetsprognosen:
Beläggningen börjar med lågstadium höstterminen 2021, tillkommande
mellanstadium från höstterminen 2022 och start med högstadium 2023.
F-3
4-6
7-9
Tot

2021
125

2022
150

2023
175

2024
200

2025
200

0
0

25
0

75
100

150
150

180
200

125

175

350

500

568

Skolan i Tr ädgår dsstaden bedöms starta med begränsad kapacitet 2025.
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5.1.5 Lokalbehov Håbo-Tibble
Nuläge kommunala för skolor 2020-12-01
Enhet
Kyrkbyn
Tjustaskolan
Totalt

Byggår

Antal
Kapacitet barn
40
34
30
30
70
64

Efter branden i förskolan i Kyrkbyn har barnen under den pågående
återuppbyggnaden av lokalen tillfälligt placerats i Röda villan vid Tjusta skolan
samt i Tibblegården.
Pr ognos och behov för skola

Förskola i Håbo-Tibble
120
100
80
60
40
20
0
2019

2020

2021

2022

Befolkning 1-5 år
Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
97
75%
73
70
-3

2020
92
70%
64
90
26

2023

2024

2025

Nettobehov
2021
95
70%
66
90
24

2022
95
70%
66
100
34

2023
98
70%
68
100
32
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2026

2027

2028

2029

Planerad kapacitet
2024
97
70%
68
100
32

2025
99
70%
69
100
31

2026
100
70%
70
100
30

2027
100
70%
70
100
30

2028
101
70%
70
100
30

2029
102
70%
71
100
29
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K änslighetsanalys för skola
Förskola, 80 barn + inskrivn%
2019
Befolkning 1-5 år
97
Inskrivningsgrad
75%
Nettobehov
73
Planerad kapacitet
70
Under-/ överskott
-3

2020
92
70%
64
90
26

2021
95
70%
66
90
24

2022
95
80%
76
80
4

2023
98
80%
78
80
2

2024
97
80%
78
80
2

2025
99
80%
79
80
1

2026
100
80%
80
80
0

2027
100
80%
80
80
0

2028
101
80%
81
80
-1

2029
102
80%
82
80
-2

Känslighetsanalysen visar på en mindre förskola om 80 barn och samtidig
ökning av inskrivningsgraden till 80%. Analysen visar på saknad flexibilitet
redan vid start 2022.
I de prioriterade investeringarna för 2021 ingår en ny sammanslagen förskola
med kapacitet för det prognostiserade behovet i området placerad i HåboTibble kyrkby.
I samband med detta avvecklas de mindre lämpliga lokalerna i Håbo-Tibble
kyrkby samt Röda villan vid Tjusta skolan som då övergår till skolan.
Nuläge kommunala gr undskolor 2020-12-01
Enhet
Tjustaskolan

Antal
Byggår
Kapacitet barn
1965
120
129

Tjustaskolan har inte högstadieklasser vilket förklarar den låga
inskrivningsgraden. När elever når högstadieålder hänvisas de till i huvudsak
Bro- eller Hagnäskolan.
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Pr ognos och behov gr undskola

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

195

197

186

195

194

196

193

192

192

192

2029
193

61%
118
120
2

66%
129
120
-9

66%
122
120
-2

66%
128
160
32

66%
127
160
33

66%
128
160
32

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34

Kapaciteten är väl tillgodosedd när Röda villan återgår till skolan. För att klara
den prognosticerade underkapaciteten för 2021 föreslås tidigareläggning av
flytten för förskolan från Röda villan och att förskolan i Kyrkbyn fortsätter att
nyttja Tibblegården under 2021. Tjustaskolan är i behov av att renovera
skolans kök i samband med att Tjusta by får kommunalt vatten.
Fr istående skolaktör er
För närvarande finns inga fristående aktörer i Håbo-Tibble.

Sid 39 av 108

36 Lokalbehovsrapport 2022 - KS 21/0153-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Lokalbehovsrapport 2022 v 2021-03-10

Lokalbehovs-rapport 2022

5.1.6 Lokalbehov Kungsängen
Nuläge för skolor 2020-12-01
Kommunala förskolor
Klockarängen
Bergshöjden
Ekhammar förskola
(paviljonger)
Norrboda
Kristallen
Lillsjö förskola

Byggår Kapacitet Antal barn
2005
100
100
1980
60
61
120
120
120
100

113
122
119
95

Rönnbäret
Ringblomman
Totalt
Fristående förskolor
Förskolan Urfjäll
Hoppetossa Norra AB
(Äventyret)
Källskolans förskola
Pärlan
Discovery
Växthuset
Totalt
Summa

80
0
700

82
0
689

35

33

72
22
26
150
66
371
1071

45
21
19
26
36
180
869

2017
2009
2020
1990
1976,
ren
2021
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Pr ognos och behov för skola

Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
871
98%
849
880
31

2020
895
97%
869
1071
202

2021
883
97%
857
1151
294

2022
887
97%
861
1141
280

2023
941
97%
914
1141
227

2024
942
97%
915
1141
226

2025
970
97%
942
1181
239

2026
992
97%
963
1221
258

2027
1013
97%
984
1221
237

2028
1032
97%
1002
1221
219

2029
1050
97%
1020
1221
201

I planerad kapacitet för förskolor i Kungsängen ingår att fristående förskola i
Brunna park startar 2025. För fristående förskolor ingår maxkapacitet i
planerad kapacitet, förutom för förskolan Discovery, där bedömningen har
reducerats från och med 2022 på grund av ansökan om att starta grundskola i
lokalen.
Totalt sett råder en överkapacitet för förskola i Kungsängen. Förskolan
Ringblomman tas i bruk våren 2021.
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K änslighetsanalys för skola
Utan fristående aktörer
Förskola utan externa
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
871
98%
849
700
-149

2020
895
97%
869
700
-169

2021
883
97%
857
780
-77

2022
887
97%
861
820
-41

2023
941
97%
914
820
-94

2024
942
97%
915
820
-95

2025
970
97%
942
820
-122

2026
992
97%
963
820
-143

2027
1013
97%
984
820
-164

2028
1032
97%
1002
820
-182

2029
1050
97%
1020
820
-200

2023
941
97%
914
1021
107

2024
942
97%
915
1021
106

2025
970
97%
942
1061
119

2026
992
97%
963
1101
138

2027
1013
97%
984
1101
117

2028
1032
97%
1002
1101
99

2029
1050
97%
1020
1101
81

Utan Ekhammar paviljongförskola
Förskola utan Ekhammar
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
871
98%
849
880
31

2020
895
97%
869
1071
202

2021
883
97%
857
1151
294

2022
887
97%
861
1021
160

Nuläge gr undskolor 2020-12-01
Antal
Kommunala förskolor Byggår
Kapacitet barn
Lillsjöskolan
1972/ 1990/2020
390
360
Bergaskolan
1971/ 2016
372
309
Ekhammarskolan
1958/ 1967/ 2000/2017/ 2020
600
582
Totalt
1362
1251
Fristående förskolor
Kungsskolan
26
14
Källskolan
182
187
Urfjälls
montessoriskola
61
67
Totalt
269
268

Lokalbrist har lösts med tillfälliga paviljonger på samtliga Kungsängens skolor.
Senast tillkomna är paviljongen på Lillsjöskolan (2020) och ytterligare en
paviljong på Ekhammarskolan (2020).
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Befintliga paviljonger finns dessutom på Ekhammarskolan för grundsärskolan
(2017).
Pr ognos och behov gr undskola

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 512

1 593

1 647

1 712

1 763

1 823

1 859

1 903

1 955

1 994

2 030

96%
1452
1584
132

95%
1518
1692
174

95%
1570
1692
122

95%
1632
1692
60

95%
1680
1642
-38

95%
1737
1642
-95

95%
1772
1742
-30

95%
1814
1792
-22

95%
1863
1842
-21

95%
1900
1917
17

95%
1935
1992
57

Befolkningsprognosen för Kungsängen visar på en fortsatt ökning av antalet
barn i framförallt grundskoleåldern de närmaste åren. I planerad kapacitet ingår
start för skola i Norrboda-Brunna (Brunna park) 2025.

K änslighetsanalys gr undskola
Utan fristående aktörer ser scenariot ut:
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Skola utan fristående
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 512

1 593

1 647

1 712

1 763

1 823

1 859

1 903

1 955

1 994

2 030

96%
1452
1315
-137

95%
1518
1362
-156

95%
1570
1362
-208

95%
1632
1362
-270

95%
1680
1312
-368

95%
1737
1312
-425

95%
1772
1312
-460

95%
1814
1312
-502

95%
1863
1312
-551

95%
1900
1312
-588

95%
1935
1312
-623

Vilket visar på att grundskolekapaciteten är starkt beroende av de fristående
aktörerna.
Med nuvarande prognos går det inte att ta bort paviljonger.
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5.1.7 Lokalbehov Brunna
Nuläge kommunala för skolor 2020-12-01
Enhet
Artisten
Brunna
Hagnäs
Totalt

Byggår

Antal
Kapacitet barn
2007
80
80
1972
96
93
1981
60
52
236
225

Pr ognos och behov för skola

Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
291
83%
241
236
-5

2020
288
78%
225
236
11

2021
288
78%
225
236
11

2022
287
78%
224
236
12

2023
286
78%
223
236
13

2024
286
78%
223
236
13

2025
307
78%
240
356
116

2026
325
78%
254
356
102

2027
341
78%
266
356
90

2028
353
78%
276
356
80

2029
363
78%
284
356
72

I planerad kapacitet ingår start av fristående förskola 2025. Infrias de bedömda
fristående platserna ser man ett platsöverskott. Tabellen ger ingen indikation att
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tomten där den före detta förskolan Vävaren ligger behövs för förskola i
Brunna.
K änslighetsanalys för skola
Studie av lägenhetsprognosen för Viby området
Det planeras byggas cirka 800 lägenheter i Viby området. Byggandet är
planerat att gå igång 2025. Så långt bort i tiden reduceras lägenhetsprognosen
med 50% för att nå ett för totala befolkningsprognosen korrekt värde. Detta
kan snedvrida prognosen för ett begränsat område som Viby.
Befolkningsprognosen ger en ökning av barn 1-5 år mellan 2025 till 2029 på
56 barn.
Lägenhetsprognosen Brunna:
Område
Norrboda-Brunna handels- o
verks.omr.
Brunna Park
Norrboda-Brunna handels- o
verks.omr.
Brunna Park
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla
COOP)
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla
COOP)
Summa:
Summa Viby:

Hustyp

1

2023

2024

2025

2026

SM

10

10

10

FH

50

50

50

50

75

75

75

50

50

325

100
235
175

100
235
175

100
225
175

100
150
150

100
150
150

500
1055
825

SM
FH
0
0

60
0

2027

2028

2029

Summa

30

200

Kombineras denna med den beräkning som Linköpings kommun använder för
prognos (SKR, Kommunala verksamhetslokaler 2021) ger det följande antal
barn:
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Antal barn
Område
Norrboda-Brunna handels- o
verks.omr.
Brunna Park
Norrboda-Brunna handels- o
verks.omr.
Brunna Park
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla
COOP)
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla
COOP)
Summa:
Summa Viby:

Hustyp

1

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Summa

0

1

3

5,8

5,8

5,8

0

21,4

2

5

9

9

9

9

43

10

30

43,5

43,5

43,5

170,5

18
10

10
54,8
40

18
76,3
61,5

18
76,3
61,5

18
70,5
61,5

64
298,9
234,5

SM

FH
SM
FH
0
0

3
0

Skillnaden mellan bedömningarna är totalt cirka 170 barn. Om detta infrias
kommer kapaciteten förskola i Brunna att inte räcka till. Att behålla Vävarens
tomt för att ha en plats stor nog för en förskola kan då behöva beaktas.
Utan fristående aktörer:
Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
291
83%
241
236
-5

2020
288
78%
225
236
11

2021
288
78%
225
236
11

2022
287
78%
224
236
12

2023
286
78%
223
236
13

2024
286
78%
223
236
13

2025
307
78%
240
236
-4

2026
325
78%
254
236
-18

2027
341
78%
266
236
-30

2028
353
78%
276
236
-40

Befolkningsprognosen som inkluderar utveckling med nya bostäder i Viby
området ger kombinerat med enbart befintlig kapacitet i verksamheterna ett
platsunderskott mot slutet av prognosperioden.
Nuläge kommunala gr undskolor 2020-12-01
Enhet
Brunnaskolan
Hagnässkolan
Totalt

Byggår
1977
1979/ 1985/ 2007/2017
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305
450
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2029
363
78%
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236
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Pr ognos och behov gr undskola

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

689

679

677

666

665

669

693

715

728

738

2029
762

110%
761
740
-21

115%
783
774
-9

115%
781
774
-7

115%
768
774
6

115%
767
774
7

115%
771
774
3

115%
799
1014
215

115%
824
1074
250

115%
839
1134
295

115%
851
1194
343

115%
879
1254
375

I planerad kapacitet så öppnar en fristående skola i Viby området 2025. Detta
ger en överkapacitet 2025 och framåt motsvarande nästan en hel skola.
K änslighetsanalys gr undskola
Utan förväntad expansion för ny fristående skola i det nya Viby området:
Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

689

679

677

666

665

669

693

715

728

738

2029
762

110%
761
740
-21

115%
783
774
-9

115%
781
774
-7

115%
768
774
6

115%
767
774
7

115%
771
774
3

115%
799
774
-25

115%
824
774
-50

115%
839
774
-65

115%
851
774
-77

115%
879
774
-105

blir situationen det motsatta - med tydlig underkapacitet från ungefär 2027 och
framåt.
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Studie av lägenhetsprognosen för Viby området
En simulering av antalet grundskolebarn enligt Linköpingsmodellen ger vid
hand ett högre antal barn i Brunna vilket kompenserar överkapaciteten i
prognosen till viss del.
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5.2

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

5.2.1 Befintliga lokalresurser Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Inom gymnasie- och arbetslivsnämnden bedrivs verksamhet på Upplands-Bro
gymnasiet samt vuxenutbildningen. Verksamheten bedrivs på ett flertal platser.
Upplands-Br ogymnasiet
Upplands-Brogymnasiet bedriver utbildning inom nio nationella program samt
introduktionsprogrammet. Av kommunens ungdomar går ungefär hälften på
Upplands-Brogymnasiet. Den andra hälften har valt att studera i en annan
kommun. Befolkningsprognosen för kommunen visar på växande elevkullar
och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholms kommuner förväntas öka
från drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen bedrivs i skolformerna kommunal vuxenutbildning på
grundläggande respektive gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för
invandrare. Dessutom anordnas viss utbildning inom Yrkeshögskolan.
Ansvarsområdet omfattar också ersättningar för Upplands-Broelever som går i
vuxenutbildning hos andra skolhuvudmän eller inom det upphandlade
utbildningsutbud som erbjuds. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande
respektive gymnasial nivå anordnas sedan augusti 2016 i egen kommunal regi i
Kungsängen.
Vuxenutbildningen bedrivs i flera lokaler.
Kyrkvägen 6 (Upplands-Bro hus) är huvudbyggnad för verksamheten.
Lokaler (i gamla restaurangskolan) i Torget 4 används som undervisningslokal
för vård - och omsorgsutbildning för vuxna.
Vidare samnyttjar vuxenutbildningens trafik- och transportutbildningar lokaler
på Energivägen i Brunna tillsammans med gymnasiet.
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Flexibilitet för tillfälliga volymökningar åstadkoms genom inhyrning av
externa utbildningar/tjänster istället för lokalexpansion.
Ar betsmar knadsenheten
Arbetsmarknadsenheten på Kyrkvägen och Mätarvägen övergick vid årsskiftet
till Socialkontoret.
5.2.2 Nyttjandegrad och lokalbehov
Upplands-Br ogymnasiet
PWC genomförde under hösten 2019 en nuläges- och omvärldsanalys av
verksamheten och presenterade ett förslag för hur kommunen borde
dimensionera och organisera gymnasieskola och gymnasiesärskola i framtiden.
Sammanfattningsvis konstaterade PWC att det inte fanns något som tydde på
att skolan totalt sett var feldimensionerad.
Vuxenutbildningen
För Vuxenutbildningen så möter befintlig lokalkapacitet det behov som finns i
dagsläget och på ett par års sikt. Med ett effektivt lokalutnyttjande och
schemaplanering samt eventuellt ett ökat antal köpta platser hos andra
utbildningsanordnare bedömer verksamheten att lokalerna möter behovet de
kommande två åren.
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5.3

Socialnämnden

5.3.1 Befintliga lokalresurser Socialnämnden
Kommunens gruppbostäder är fullbelagda och efterfrågan på platser är fortsatt
hög, flera gruppbostadsbeslut har i väntan på plats verkställts i andra
kommuner. Dessutom beräknas antalet kommuninvånare i behov av insatsen
grupp- eller servicebostad öka under kommande år.
Daglig verksamhet och sysselsättning i Bro samt socialpsykiatrin i Bro saknar i
dagsläget lokaler för flertalet av de befintliga verksamheterna.
K ategor i

Namn

K ommentar

Gr uppbostäder

Gula Villan

Gruppbostad i enplanshus i Bro bestående
av sex lägenheter med anslutande
gemensamhetsutrymme

Rosa Villan

Gruppbostad i enplanshus i Bro, bestående
av sex lägenheter med anslutande
gemensamhetsutrymmen.

Skyttens gruppbostad

Gruppbostad som inte är fullvärdig enligt
lagens intentioner. Den ligger i Kungsängen

och är en gruppbostad av äldre typ, det vill
säga en villa med endast rum i vilka
brukarna bor - inga fullvärdiga lägenheter.
Fem platser finns, men bedömning är gjord
att lokalerna lämpar sig för max fyra
brukare. Det finns även anslutande
gemensamhetsutrymmen. Lokalerna
behöver ersättas med en gruppbostad.
Kamrervägens
gruppbostad

Gruppbostad som ligger i Bro i ett
enplanshus med sex lägenheter och

Sid 52 av 108

36 Lokalbehovsrapport 2022 - KS 21/0153-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Lokalbehovsrapport 2022 v 2021-03-10

Lokalbehovs-rapport 2022

anslutande gemensamhetsutrymmen.

Ser vicebostäder

Parkvägens
gruppbostad

Gruppbostad som består av sex lägenheter
och gemensamhetsutrymmen i ett plan i
Råby i Bro.

Furuhälls
gruppbostad

Gruppbostad som består av fem lägenheter
och gemensamhetsutrymmen och är
beläget på ett våningsplan i flerfamiljshus
centralt i Kungsängen.

Östervägens
gruppbostad

Gruppbostad som består av fem lägenheter

Svartvikens
servicebostad

Servicebostad som ligger i Kungsängen på
Svartviksbacken och består av tio
lägenheter samt en lägenhet för personaloch gemensamhetsutrymmen.

Kyrkvägens
servicebostad

Servicebostad som består av tio lägenheter
som ligger centralt i Kungsängen och samt
en lägenhet för personal- och
gemensamhetsutrymmen på Kyrkvägen.

Ringvägens
servicebostad

Servicebostad som öppnade i februari 2020
och består av tio nybyggda lägenheter på
Ringvägen centralt i Kungsängen samt en
lägenhet för personal- och
gemensamhetsutrymmen.

och gemensamhetsutrymmen fördelade på
två plan i ett flerfamiljshus centralt i
Kungsängen.
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Daglig
ver ksamhet och
sysselsättning

Stöd och
behandling

Palmen

Artistvägen 6 i Kungsängen

Sinnesverkstaden

Saknar lokal

Vävaren

Saknar lokal

Café 4.an

Dagcentralen i Kungsängen

Trädgårdsgruppen

Bergvik

Café Fjärilen

Dagcentralen i Bro centrum

Mediaverkstaden

Västra Rydsvägen

Solängen

Solängen är beläget i Kungsängen (318
kvm, UBH) och inrymmer
familjebehandling, barnskyddsteam,
skolteam, krisstöd och familjesamverkan,
Ungdomsmottagning och Bryggan, första
linjens psykiatri.

Härnevimottagningen

Härnevimottagningen ligger i Bro (937
kvm, UBH) och inrymmer öppenvård
missbruk, Mini-Maria, Social Insatsgrupp
(SIG), integrations- och ungdomsstöd.
Personalen har även möjlighet att nyttja
arbetsplatserna i det trygghetscenter som
har etablerats i Bro.

Trygghetscenter

Ligger i Brohuset

Stödboende
ensamkommande

Enheten bedriver även stödboende för
ensamkommande barn och har idag fyra
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lägenheter där ungdomar bor. Även denna
personal utgår ifrån Härnevimottagningen.

Socialpsykiatr in

Träfflokal och
Boendestöd

Enheten bedriver träfflokal och boendestöd
och nyttjar lokaler på Fjärilsstigen i Bro
som hyrs av Hembla. Hyresavtalet är
uppsagt av hyresvärd och enheten söker
nya lokaler i Bro.

Sociala
lägenheter

Utöver verksamhetslokaler har
Socialnämnden cirka 80 sociala lägenheter
som antingen hyrs i andra hand (av UBH
och Hembla) eller ägs av Socialnämnden.
Socialnämnden äger även 14 bostadsrätter
som används som sociala lägenheter. Alla
sociala lägenheter hanteras av medarbetare
inom Öppenvården för unga och vuxna.

Ar betsmar knad,
I ntegr ation och
För sör j ning

Enheten för Arbetsmarknad, Integration
och Försörjning vänder sig till
arbetssökande personer och som saknar
arbete. Enheten utreder även rätten till
ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd
samt integrationsersättning för nyanlända.
Inom Jobbcenter har man uppdraget att
erbjuda arbetssökande personer stöd och
hjälp och med olika insatser göra
personerna anställningsbara, påbörja
utbildning eller praktik. Med målet att det
ska leda till egen försörjning Ett antal olika
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arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete
med andra kontor och arbetsförmedling.

5.3.2 Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten har flyttat över till socialkontoret och bildat en ny
enhet ihop med socialsekreterarna inom försörjningsstöd och integration. Den
nya enheten heter, Enheten för Arbete, Integration och Försörjning. Jobbcenter
vänder sig till arbetssökande personer och personer med funktionsnedsättning.
Inom Jobbcenter är uppdraget att erbjuda arbetssökande personer stöd och
hjälpinsatser som kan leda till egen försörjning, studier eller praktik. Ett antal
olika arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete med andra kontor och
arbetsförmedling.
5.3.3 Nyttjandegrad
Nyttjandegraden i samtliga verksamheter inom Socialnämnden är hög och
underskott på ändamålsenliga lokaler råder.
5.3.4 Lokalbehov Socialnämnden
K or t sikt
Daglig verksamhet och sysselsättning

Enheten har underskott av lokaler och blev på grund av arbetsmiljöskäl
tvungen att lämna de lokaler som nyttjades på Härneviskolväg 8B. Del av
verksamheten har flyttats till Västra Rydsvägen. Som tillfällig lösning kommer
del av verksamheten att flytta till Allégården.
Socialpsykiatri

Verksamheten är i akut behov av nya lokaler för träfflokal och kontor samt
personalutrymmen. Nuvarande lokal är uppsagd på grund av vattenskador av
hyresvärden Hembla. Som tillfällig lösning kommer verksamheten att flytta till
Allégården.
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Grupp- och servicebostäder

I de prioriterade investeringarna för 2021 ligger två gruppbostäder. Den ena
ska ersätta Skyttens gruppbostad, vars lokaler inte är fullvärdigt boende och
behöver ersättas. Det första LSS gruppboendet kommer att placeras i Brunna.
Den andra avser att möta volymökningen.
L ång sikt
Ersättningslokaler för Härnevimottagningen då dessa inte är ändamålsenliga
för den verksamhet som bedrivs i dem idag. Solängens lokaler bedöms fortsatt
ändamålsenliga.
Korttidsboende för funktionsnedsatta

Behov av avlastning för vårdnadshavare och anhöriga sker i dag på beslut
enligt LSS på externa platser upphandlade enligt LOU i andra kommuner. Ett
korttidsboende inom den egna kommunen minskar resandet och förenklar
tillvaron för personer och anhöriga med avlastningsbehov.
Skyttensgruppboende kan när det har byggts ett ersättningsboende för Skytten
användas för avlastning i form av korttidsboende för personer som har beslut
om insatsen och bor i kommunen.
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5.4

Äldre- och omsorgsnämnden

5.4.1 Befintliga lokalresurser Äldre- och omsorgsnämnden
K ategor i
Administr ation

Namn
Furuhällshuset

Kommentar
Myndighetsenheterna på plan ett och två är
trångbodda, vilket är väl utrett i samband
med det tidigare ombyggnadsprojektet.
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För ebyggande
enheten

Solrosen,
Kvistaberg
Dagcentralen i Bro

Hemtj änst,
nattpatrull och
ser vicehus

Dagverksamheten bedrivs på Kvistaberg i
Bro, där lokalerna hyrs av och delas med
Kultur- och fritidsnämnden.
I Bro nyttjas enbart bokningsbara rum

Kyrkvägen 4

I Kungsängen har enheten delvis egna
lokaler för kontor och aktiviteter.

Dagcentralen i Bro

Hemtjänsten och nattpatrullen utgår ifrån
lokaler i dagcentralen i Bro. Här finns t. ex
kontor, matsal och omklädningsrum för
personalen.

Dagcentralen i
Kungsängen

Hemtjänsten och nattpatrullen utgår ifrån
lokaler i dagcentralen i Kungsängen. Här
finns t. ex kontor, matsal och
omklädningsrum för personalen.

Servicehus
Kungsängen

Finns i anslutning till hemtjänstens lokaler.
Verksamheten bedrivs i lägenheter. I
Kungsängen utgörs den av 8 hyresrätter
som hyrs av Upplands-Bro hus.

Servicehus Bro

Finns i anslutning till hemtjänstens lokaler.
Verksamheten bedrivs i lägenheter. I Bro
utgörs den av ett 30-tal bostadsrätter.

Kungsgården
Vår d- och
omsor gsboenden

Kungsgården bedriver vård- och
omsorgsboende med 32 platser fördelade
på två våningar centralt i Kungsängen.
Verksamheten står även för den
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bokningsbara lokalen ” K ontakten” i
bottenplanet, som även nyttjas av bland
annat pensionärsföreningar. På bottenplan
finns också sjuksköterskeexpedition, några
små förråd och en del som tillhör
Kontakten (lokal för träffpunktverksamhet
för äldre samt kontor för
pensionärsföreningar).
Norrgården

Norrgården bedriver vård- och
omsorgsboende med 48 platser fördelade
på ett plan centralt i Bro. I lokalerna finns
även ett kök där maten till Norrgården,
Kungsgården samt dagverksamheten på
Kvistaberg tillagas.

Hagtorp

Verksamheten bedriver vård- och
omsorgsboende med 36 platser i ett
tvåvåningshus vid Tibble torg i
Kungsängen. Verksamheten drivs på
entreprenad av Attendo.

LOV – Lillsjö
Badväg

Idag köper kommunen 46 platser på vårdoch omsorgsboendet Lillsjö Badväg som
drivs av Humana. Humana har för
närvarande outnyttjad kapacitet om cirka
10-20 platser. Lillsjö Badväg har totalt 80
platser.

LOV - Övrigt

Kommunen köper 5 platser externt
(speciella behov samt i annan kommun)
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5.4.2 Nyttjandegrad
De utrymmen verksamheten har är resursoptimerade och används yteffektivt,
med undantag för vård- och omsorgsboendet Norrgården som har en
källarvåning som endast nyttjas delvis av verksamheten. Källarvåningen
används nu delvis som förråd för skyddsutrustning.
Vård- och omsorgsboendet Allégården med 16 platser avvecklades i juli 2020
och lokalerna står för närvarande tomma i avvaktan på beslut.
5.4.3 Lokalbehov Äldre- och omsorgsnämnd
SKR statistik i Kolada för behov av platser för särskilt boende för äldre i
åldersgruppen 65 och äldre visar för Upplands-Bro kommun ett genomsnittligt
behov av platser motsvarande 3,40 procent av befolkningen i åldersgruppen
(2018).
Behovet varierar starkt inom gruppen. Uppdelning i två åldersgrupper ger
följande bild. Åldersgruppen 65 till 79 år har enligt SKR statistik i Kolada ett
genomsnittligt behov motsvarande 1,2 procent (2018) medan åldersgruppen 80
år och äldre har ett behov motsvarande 12,3 procent av åldersgruppen.
Detta ger följande behovsbild:
VOB
Behov befolkningsprognos:
ÄON
Norrgården
ÄON
Allégården
ÄON
Hagtorp
ÄON
Kungsgården
LOV
Lillsjö Badväg Humana
LOV
Externt
VOB 2025
VOB 2032
Summa kapacitet:
Differens

2019

2020
164

2021
172

2022
181

2023
190

2024
205

2025
219

2026
234

2027
246

2028
257

2029
266

48
16
36
32

48
0
36
32
46
5
0
0
167

48
0
36
32
50
5
0
0
171

48
0
36
32
60
5
0
0
181

48
0
36
32
60
15
0
0
191

48
0
36
32
60
25
0
0
201

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

3

-1

0

1

-4

47

32

20

9

0

132
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K or t sikt
Kungsängens servicehus omvandlas successivt till trygghetslägenheter. På sikt
kommer därmed servicehuset i Kungsängen att vara avvecklat. I december
2020 fattade Äldre- och omsorgsnämnden beslut om att ta bort insatsen
servicehus vilket innebär att även Bro servicehus på sikt kommer att avvecklas.
För att klara behovsökningen de närmaste åren är ansatsen att öka platserna via
LOV. LOV förväntas ta hand om cirka 30 personer fler än i dagsläget.
På kort sikt är därigenom lokalbehovet inom Äldre- och omsorgsnämnden
tillgodosett.
L ång sikt
Det nya boendet som drivs av Humana på Lillsjö Badväg medför möjlighet till
fler nya platser. Dessa platser kan endast fyllas om individen väljer boendet
och om boendet kan tillgodose den enskildes behov. Därför behöver
nödvändigtvis inte det nya boendet och de ytterligare platserna innebära en
direkt lösning på den rådande obalansen. Kommunens behov av platser på
särskilt boende för äldre på en flerårshorisont är en viktig fråga att följa och
kräver ett pågående och strukturerat prognosarbete. Idag tar kommunen hjälp
av SKR och SCB:s undersökningar och verktyg för prognosarbete för detta
ändamål.
Under perioden bör ett tillkommande boende med 60 till 70 platser finnas på
plats 2025.
5.4.4 Trygghetsboende
Det finns ett stort behov av att etablera trygghetsboende i kommunen.
Trygghetsboende är en icke biståndsbedömd boendeform för äldre. Det som är
karaktäristiskt för trygghetsboende är att det finns allmänna lokalytor i boendet
för hyresgästerna. Eventuella behov av vård och omsorg tillgodoses för den
enskilde via hemtjänst. I dag finns det ett trygghetsboende i Kungsängen där
Upplands-Brohus är hyresvärd och fastighetsägare. I boendet finns cirka 65
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lägenheter. Det finns i dag cirka 300 personer som står i kö hos UpplandsBrohus för ett trygghetsboende varav cirka 30 personer är aktivt sökande.
Behov finns av etablering av trygghetsboende i Bro. Vid etablering är det av
stor vikt att dialog sker med andra aktörer för att tillgodose god
samhällsservice i form av vårdcentral, apotek etcetera.
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5.5

Kultur- och fritidsnämnden

5.5.1 Befintliga lokalresurser Kultur- och fritidsnämnden
Den prioriterade målgruppen för Kultur- och fritidsnämnden är barn och
ungdomar.
Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen 7 till 19 år med cirka 24
procent fram till 2029, vilket talar för att efterfrågan på lokaler och
anläggningar för kultur, fritid och idrott kommer att öka. Förhoppningen är att
möta det ökade behovet genom att planera för en mångfald av
idrottsanläggningar och kulturlokaler när nya detaljplaner för bostadsbyggande
tas fram.
Våra anläggningar ska alltid planeras ur ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv.
Mätningar visar att bokningsgraderna från klockan 17-22 på vardagar och
mellan klockan 8–20 på helgerna för vissa lokaler är hög. Fotbollshallen - 88
procent, sporthallar - 86 procent, gymnastiksalar cirka 40 procent. Graden av
bokningar utgör en grund för planering av nya lokaler.
Befintliga r esur ser 2020
Typ
Friluftsgård
Sporthallar
Nya sporthallen
Kungsängens sporthall
vid Upplands-Bro
gymnasiet
Bro sporthall i
Brohuset, Bro Centrum

Kungsängen

Bro
1

Brunna HåboTibble

1*

1

1
1
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Ekhammarhallen
Hagnäshallen
Gymnastiksal

1
1
3

2

1

1
En konstgräsplan uppvärmd
vintertid i Kungsängen.
Önskemål om att även anlägga
uppvärmd plan i Bro när
konstgräset byts ut.

Konstgräsplan
Naturgräsplan

1
1

Konstfrusen isbana
Inomhushall fotboll
Friidrottsarena

1

Aktivitetspark

1

2
3
1

1
En konstgräsplan spolas
vintertid

1

Baseballplan

1

Föreningslokaler
Tennishall
Bågskyttehall
Frisbeegolfbana
Ridanläggning

1
1

Boxningslokal

1

Skyttelokal

1

Musik - Replokal
KSK-villan Ekhammar
Kampsportslokal
Kulturföreningslokal

1

1
1
1

På före detta Kungsängens IP.
Tidsbegränsad, hotad av ny DP.
Behövs ny plats för baseboll.
42 lokaler tillgängliga för
bokning via hemsidan
Föreningsägd
Föreningsägd (Aspviksbacken)

Gemensam lokal Korpstigen 25
Gemensam lokal Korpstigen 25
Gemensam lokal Korpstigen 25

1
1
1
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Samlingslokaler
Marina föreningshuset
Florasalen
Tibblegården

Tillgänglig för bokning via
hemsidan

1
1
1

Badplatser
Hällkana
Björknäs
Gröna Udden
Lillsjöbadet
Frölunda
Stigstorp
Vallbyvik
Motionsspår/ elljusspår
Hällkana
Bro centrum
Lillsjön
Kulturlokaler
Bibliotek
Scener
Danssal
Simhall
Fritidsgårdar
Kvistaberg
Kulturskola

1
1

Före detta First Camp

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
2

1
2
1
1

1

1
1

1
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Ägandeskapet av anläggningarna varierar. Brohuset/simhallen, kulturskolans
lokaler, kulturhuset och fritidsgårdarnas lokaler ägs och förvaltas av UpplandsBro Kommunfastigheter AB. Resterande lokaler och anläggningar ägs och
förvaltas av Kultur- och fritidsnämnden eller är föreningsägda.
5.5.2 Lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden
I samband med nya bostadsområden och skolor måste behovet av nya kulturoch fritidslokaler ses över. Framtidens sporthallar bör ha funktionen mötesplats
och vara kluster som inkluderar flera idrotts- och kulturverksamheter. För att
effektivisera utnyttjandet av hallen över dygnets timmar bör sporthallar
placeras med skola i närheten.
Efterfrågan för olika typer av anläggningar för spontanaktivitet ökar och ett
behov finns av dessa anläggningar i barn och ungdomars närmiljö. Ökad vikt
bör läggas vid genusfördelningen när det gäller tillgång till anläggningar.
Kommunen har få anläggningar för dans och gymnastik som gynnar flickors
hälsa och idrottsutövande.
Pr ognos över invånar e per anläggning och lokaler
Anläggning

Invånare per
Invånare per
Invånare per
Ökning 2019anläggning 2019 anläggning 2024 anläggning 2029 2029
Scen
14 673
16 808
18 172
24%
Bibliotek
14 673
16 808
18 172
24%
Fotbollsplan, sommar
3 668
4 202
4 543
24%
Sporthallar
5 869
6 723
7 269
24%
Fotbollshall
29 346
33 616
36 344
24%
Simhall
29 346
33 616
36 344
24%
Danssal
14 673
16 808
18 172
24%
Fritidsgård (12-16 år)
634
758
825
30%
Fritidsgård (16-20 år)
1 369
1 645
1 846
35%
Bandyplan, konstfrusen
29 346
33 616
36 344
24%
Fotbollsplan uppvärmd, vintersäsong
29 346
33 616
36 344
24%
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Nyckeltal
Som bilaga finns sammanställning av nyckeltal för Kultur- och
fritidsanläggningar med jämförelse mot andra kommuner. Sammanställningen
bygger på data från Kolada med vissa justeringar.
Pågående lokalför ändr ingar
Efter beslut i tidigare budgetar så pågår uppbyggnadsprojekt av Lillsjöns
Friluftsgård.
En ny sporthall i Kungsängen med anpassningar för bordtennis stod klar
sommaren 2020. Parallellt med detta har kontoret i samband med
budgetbeslutet 2021 även fått i uppdrag att utreda en ny matcharena för
inomhussport i Kungsängen, som bör ligga i anslutning till Kungsängens IP,
samt att utveckla Bro IP med en fullstor sporthall.
Behov på kor t sikt
Utöver det som prioriterades i budgetbeslutet 2021 finns på kort sikt behov av:
” En väg in” nyckelhantering. Omf attar komplettering och anpassni ng
av larm och passersystem.
Kulturskolan – renoveras.
Ombyggnad av simhallens personalutrymmen så det blir två
omklädningsrum istället för ett.
Ekhammarhallen renoveras med avseende på ventilation och fuktskydd.
Trappans lokaler i Kungsängen samt Korpen 25 i Råby renoveras.
Verkstäder/workshoprum för skapande saknas.
Teaterlokal saknas för drama.
Lokaler för Ungdomens hus/öppen ungdomsverksamhet i Kungsängen
saknas.
Scen/Fritidsbank i Bro-skolan.
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Tibblegården som används som samlingssal för fester och mötesverksamhet
föreslås avvecklas.
Fr amtida behov på längr e sikt
Simhallen i Bro byggdes om under 2013–2014. Behov finns av en
undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ramp/hiss för att klara
simundervisningen och tillgängligheten för ett ökande antal elever.
Kommunen saknar sporthall för redskaps- och tävlingsgymnastik vilken skulle
gynna flickornas idrottsutövande och hälsa.
5.5.3 Kulturfastigheter
Kommunen äger ett antal både äldre och nyare lokaler som kultur- och
fritidskontoret förvaltar. Flera av nämndens verksamhetslokaler klarar inte
gällande krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Det finns även ett mycket
stort underhållsbehov för flera av fastigheterna. Kostnaden för underhåll av
äldre verksamhetslokaler är stor och att avveckla lokaler med låg nyttjandegrad
bör utredas.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret
genomfört en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för
politiska prioriteringar av bevarande.
Se dokument: Kulturhistoriska byggnader, 2017-02-01, Dnr: KFN 15/0604.
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5.6

Tekniska nämnden

5.6.1 Befintliga lokalresurser Teknisk nämnden
Tekniska nämnden och samhällsbyggnadskontoret har merparten av sin
kontorsverksamhet förlagd i Furuhällshuset (kommunhuset) eller i den
angränsande lokalen på Kyrkvägen 2 i Kungsängen.
Utöver detta finns Ulleviförrådet i Bro och även mindre lokaler vid
kommunens kretsloppscentraler i Brunna och Skällsta.
Fur uhällshuset
En samlad bedömning av behov och utveckling kopplat till Furuhällshuset
finns under kapitlet Kommunstyrelsen.
Ulleviför r ådet
Ulleviförrådet innehåller driftlokaler som delas mellan driftenheten för gata
och park och personal från vatten och avlopp. Lokalen innehåller
kontorsarbetsplatser, hygienutrymmen, omklädningsrum, lager, verkstad,
materialupplag och garage. Ulleviförrådet togs i bruk 2012.
Lokalen upplevs idag som trång där det mest aktuella problemet är ytan för
upplag. För att effektivisera och göra kostnadsbesparingar behövs en större yta
för att ha upplag samt maskiner på. De befintliga omklädningsplatserna
upplevs som för små och det råder brist på skåp. Rengöring stövlar – groventré
fungerar bra. I nuläget finns det för få kontorsplatser på Ulleviförrådet.
Tillkommande platser skapas i befintlig lokal.
K r etsloppscentr aler
Kretsloppscentralerna är idag arbetsmiljömässigt problematiska med
begränsade personalutrymmen.
Idag är möjligheten för medborgarna att återvinna sitt avfall besvärlig eftersom
nuvarande kretsloppscentraler är underdimensionerade och möjligheten till
effektiv logistik begränsas på grund av centralernas läge och storlek.
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5.6.2 Lokalbehov tekniska nämnden
Ny Kr etsloppscentral
Planering och stöd finns i FÖP för placering av en ny kretsloppscentral i närhet
av avfarten från E18 vid Kockbacka. Den nya placeringen möjliggör bra
tillgång för medborgarna från hela kommunen. Den nya kretsloppscentralen
ska möjliggöra tidseffektiv källsortering för medborgarna. I närhet till den nya
kretsloppscentralen placeras även förvaringsyta och lokaler för Gata-park och
VA avdelningen.
Eventuell samlokalisering av VA avdelningen, Gata-Park och Avfall utreds
under 2021.
Kontakt med övriga organisationen är viktig. För att nå en effektiv arbetsplats
med bra kommunikationer med övriga organisationen bör kontorsplatser finnas
vid den gemensamma kretsloppscentralen samt i kommunhuset. För
kontorsplatserna är det viktigt med en balans mellan flexibla platser och
bestämda platser baserat på de arbetsuppgifter som finns. Platserna ska alltså
vara aktivitetsbaserade. I dagsläget är antalet kontorsplatser totalt cirka 35.
NIS-direktivet som berör i huvudsak VA-avdelningen möts med genomtänkta
och säkra rutiner. Skymda kontorsplatser behövs. Inlåsning av arbetsmaterial
möjliggörs i kassaskåp eller motsvarande.

Nya kretsloppscentralen – förslag till grov tidplan:
Förstudie/ytstudie av möjligheter till placering av byggnad för
samlokalisering av Tekniska driften under 2021.
Planuppdrag kvartal 1 2021.
Detaljplan 2022
Produktion ny Kretsloppscentral 2023.
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5.7
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs idag inom kommunledningskontoret
och samhällsbyggnadskontoret. Verksamheterna finns främst i Furuhällshuset,
i den angränsande lokalen på Kyrkvägen 2 samt i Brohuset.
5.7.1 Lokalbehov kommunstyrelsen
Fur uhällshuset (kommunhuset)
I Furuhällshuset och angränsande Kulturhus arbetar idag cirka 280 medarbetare
inom kommunens alla verksamhetskontor. Projekt kopplat till förstärkning av
säkerheten i Furuhällshuset planeras. I huset har hemvist baserade
aktivitetsplatser etablerats. De flesta mötesrummen har uppdaterats med
möjlighet till högkvalitativa digitala möten.
Ar kiv
Sedan tidigare finns behov att etablera en ny arkivlokal för kommunens
slutarkiv. Nuvarande slutarkiv är beläget i ett skyddsrum på nedre plan i
Furuhällshuset. Lokalen är drabbad av fuktgenomträngningar och är dessutom
begränsad vad gäller utrymme. På sikt bör en ny etablering av slutarkiv för
kommunen hittas på annan plats.
Civilför svar sför r åd
Behov finns av en ny lokal för civilförsvarsförråd på cirka 300–400 kvm.
Fastigheten där befintligt förråd står är såld och byggplaner är på gång. Vatten,
avlopp och el är nödvändigt för verksamheten.

Sid 72 av 108

36 Lokalbehovsrapport 2022 - KS 21/0153-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Lokalbehovsrapport 2022 v 2021-03-10

Lokalbehovs-rapport 2022

6 Utveckling och
avveckling
6.1
Förändringar i Upplands-Bro kommunfastigheters bestånd
Cirka sextio procent av kommunfastigheters bestånd är byggt under perioden
1965–1984. Det innebär att dessa fastigheter nu är 35–55 år gamla. Några av
fastigheterna har varit föremål för ett genomgripande underhåll varför behovet
till viss del är tillgodosett. Alla fastigheter i beståndet har nu underhållsplaner.
I samband med renovering ska energisparåtgärder vidtas. Idag är det
kommunens olika kontor som står för sina egna mediakostnader, vilket innebär
att om bolaget genomför energisparprojekt så får man inte ta del av
besparingen utan denna hamnar hos hyresgästen. Det finns därför ett behov att
hitta en ekonomisk modell för att kunna motivera detta.
Även för fastigheter som inte är föremål för genomgripande underhåll bör
energisparåtgärder övervägas. Det kan handla om till exempel vindsisolering,
utbyte till LED-armaturer, styrning av ventilation med mera.
Ett annat sätt att utveckla fastigheterna kan vara att förtäta. Genom förtätning
kan befintlig infrastruktur nyttjas och därmed produktionskostnaderna hållas
nere. Nyproduktion kan alltså med fördel ske genom förtätning på egen mark.
6.2

Avyttring av fastigheter

I ägardirektivet för Upplands-Bro kommunfastigheter för 2021 framgår att
bolaget ska avyttra de fastigheter som identifieras under 2020 och som man
fattar beslut om.
För att fastslå vilka fastigheter som anses lämpliga har styrelsen för UpplandsBro kommunfastigheter beslutat att följande kriterier ska beaktas:
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1. lokaler som är uppsagda och som kommunen inte har behov av
2. lokaler som är i behov renovering eller inte är lämpade för ändamålet
3. att skapa en mix av olika typer av fastigheter på listan (förskola, daglig
verksamhet, industrifastighet, vårdlokal) i syfte att skapa intresse hos
flera köpare
4. att beakta var Kommunfastigheter har stor närvaro då det kan finnas ett
värde i att fler aktörer etablerar sig i ett område. Ett sådant exempel är
centrala Bro där två fastigheter föreslås avyttras.

Fasti gheter som är ”udda” i förhåll ande ti ll övriga delar av portfölj en kan med
fördel övervägas om dessa ska avyttras. Att avyttra fastigheter kan vara ett
sätta att finansiera kommande nyproduktion.
Förslag från bolaget till avyttringsobjekt:
Här nevimottagningen, Br o
Byggnaden är delvis utrymd. Socialkontoret är hyresgäst och inhyser bland
annat en beroendemottagning, mini Maria, ungdomsstödjare och
integrationsstöd i fastigheten. På sikt bör övervägas om byggnaden på grund av
sin tekniska status ska rivas. Fasti gheten utgör även en del av ” Stationsområde
Bro” .
Nor r gr indens för skola, Br o
Befintlig förskola är tekniskt sett uttjänt. Rivning blev klar i februari 2021.
Platsen ska inte förbli tom utan planen är att ställa upp boendemoduler för att
kunna evakuera de boende på Fasanstigen i Bro, när en genomgripande
renovering genomförs.
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Nor r ängens för skola, Bro
Idag finns här en förskola med tillfälligt bygglov som löper ut 2024.
Byggnaden är placerad på prickmark. Dessutom är placeringen olämplig ur
trygghetssynpunkt. Paviljongbyggnaden planeras tas bort till 2024.
Vävnadsvägen, Br unna
Socialverksamheten har lämnat lokalen som är i behov av upprustning.
Förslaget just nu är av lokalen istället rivs och lämnar plats för ny gruppbostad
LSS.
Ulleviför r ådet, Skällsta Br o
Förrådsbyggnad och nybyggt personalhus som används av Gata-park och VA.
K ungsskolan
Före detta Ekbackens förskola. Numera uthyrd skola/förskola.
Palmen, Ar tistvägen Br unna
Villa som används av Socialnämnden för dagverksamhet.

6.3
Pågående nybyggnation
Gr uppbostad L SS Br unna
Nyuppförande av ny gruppbostad LSS i Brunna planeras.
6.4
Förändringar i Upplands-Bro kommuns fastighetsbestånd
Översyn av kommunens innehav av bostadsrätter för att möjliggöra en succesiv
avveckling initieras.
Följande lokaler är vakanta:
Lindhagaberg
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7 Tabellbilaga
7.1
Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistiken som redovisas i Lokalbehovsrapporten togs fram i april
2020 och omfattar 2020 till och med 2029.
I prognosen angavs att kommunens folkmängd skulle landa på 30 121 personer
vid 2020 års slut. Prognosen står sig bra i förhållande till faktiskt utfall för
helåret.
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Kommunen är fortfarande en
av de kommuner i riket som ökar mest i förhållande till folkmängd. Ökningen
beror på att det flyttade in fler personer än det flyttade ut samt att kommunen
har ett födelseöverskott (fler födda än döda).
7.1.1 Prognosområden
I lokalbehovsrapporten hänvisas till prognosområden. Dessa är de
statistikområden SCB använder för att redovisa statiska underlag per
geografisk indelning. För Upplands-Bro kommun är det följande områden:
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7.1.2 Befolkningsstatistik Upplands-Bro kommun
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7.1.3 Barn och unga totalt

Ålder
0
1-5
6-15
16-18
Totalt

2019
364
2 095
4 109
1 095
7 663

2020
394
2 140
4 229
1 137
7 899

2021
406
2 182
4 343
1 167
8 098

2022
422
2 239
4 510
1 202
8 372

2023
443
2 354
4 623
1 241
8 661

Sid 79 av 108

2024
459
2 402
4 747
1 292
8 900

2025
469
2 478
4 836
1 331
9 115

2026
476
2 528
4 932
1 367
9 304

2027
483
2 580
5 037
1 392
9 491

2028
487
2 607
5 104
1 424
9 623

2029
486
2 629
5 173
1 454
9 742
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7.1.4 Äldre totalt
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2019

2020

2021

2022

65-74
Ålder
65-74
75-79
80-w
Totalt

2019
2 667
956
930
4 553

2020
2 579
1 072
973
4 625

2021
2 495
1 173
1 043
4 711

2023
75-79
2022
2 457
1 239
1 114
4 809

2024

2025

2026

80-w
2023
2 455
1 300
1 182
4 937
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2027

2028

2029

Totalt
2024
2 458
1 292
1 298
5 048

2025
2 490
1 241
1 417
5 148

2026
2 551
1 156
1 544
5 251

2027
2 609
1 096
1 640
5 346

2028
2 674
1 044
1 726
5 444

2029
2 756
1 018
1 796
5 570
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7.1.5 Befolkningsstatistik per prognosområde
Kommentarer under respektive rubrik avser en översiktlig jämförelse mellan
den nya prognosen och med den föregående prognosen som togs fram 2019
och som avsåg tidsperioden 2019 till och med 2028.
Befolkning Br o

Utfall befolkning 2019 samt prognosen för 2020 överstiger föregående prognos
med cirka 200 personer. Den nya prognosen visar också att befolkningen
överstiger 14 000 i slutet av prognosperioden.
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Befolkningen Födda
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Döda

Födelseöverskott

Inflyttade
Totalt
Inrikes

Utflyttade
Immigrerade Totalt
Inrikes

NettoEmigrerade flyt tade

vid årsslut
under året under året under året under året under året under året
under året under året under året under
8 216
144
38
106
930
822
108
764
697
67
8 482
134
49
85
914
788
126
735
695
40
8 693
153
49
104
961
823
138
854
788
66
8 890
125
59
66
1 047
917
130
916
833
83
9 142
122
61
61
1 194
1 046
148
1 006
963
43
9 493
148
59
89
1 244
1 110
134
983
938
45
9 835
142
42
100
1 259
1 085
174
1 020
944
76
10 256
122
57
65
1 384
1 152
232
1 028
961
67
10 604
151
56
95
1 432
1 235
197
1 177
1 124
53
11 100
148
62
86
1 656
1 446
210
1 251
1 180
71
11 396
149
51
98
1 430
1 245
185
1 232
1 164
68
12 042
153
54
99
1 789
1 608
180
1 242
1 174
68
12 872
166
57
109
2 078
1 901
177
1 358
1 286
72
13 414
183
60
123
1 876
1 702
174
1 458
1 381
77
13 904
192
62
130
1 857
1 682
175
1 497
1 417
80
14 185
199
65
134
1 686
1 508
178
1 538
1 456
83
14 335
201
67
134
1 563
1 380
182
1 547
1 462
85
14 552
199
70
130
1 638
1 453
185
1 551
1 466
85
14 605
200
72
128
1 472
1 289
183
1 546
1 460
86
14 658
195
74
121
1 468
1 287
182
1 537
1 451
86
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Folkökning

året under året
166
179
266
107
211
131
197
188
252
261
351
239
342
356
421
255
348
405
496
198
296
547
646
720
830
418
542
360
490
147
282
16
150
87
217
-74
54
-69
52
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Ålder
0
1-5
6-15
16-18
Totalt

2019
152
833
1 712
440
3 137

2020
157
863
1 757
455
3 232

2021
166
913
1 830
482
3 391

2022
181
968
1 932
513
3 593

2023
194
1 027
1 998
539
3 758

2024
203
1 074
2 055
567
3 899

2025
207
1 100
2 087
588
3 982

2026
207
1 110
2 117
603
4 037

2027
207
1 123
2 158
605
4 093

2028
205
1 120
2 175
604
4 104

Jämfört med föregående prognos syns en ökning med cirka 200 barn och unga i
skolverksamhet i slutet av prognosperioden.

65-74
75-79
80-w
Totalt

2019
848
272
253
1 373

2020
849
305
268
1 422

2021
869
321
296
1 486

2022
860
355
326
1 541

2023
867
397
340
1 603

2024
884
399
381
1 664

2025
920
393
417
1 730

2026
946
389
444
1 780

2027
979
365
486
1 831

2028
1 004
357
522
1 883

2029
1 039
353
548
1 940

Jämfört med föregående prognos visar den uppdaterade prognosen på en
ökning med 24 personer 2024, varav 13 personer finns i gruppen 80+. För 2029
är ökningen i 80+ gruppen 50 personer.
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2029
201
1 112
2 182
619
4 114
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Befolkning K ungsängen

Befolkningen Födda
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Döda

Födelseöverskott

Inflyttade
Totalt
Inrikes

Utflyttade
Immigrerade Totalt
Inrikes

NettoEmigrerade flyt tade

vid årsslut
under året under året under året under året under året under året
under året under året under året under
9 806
109
63
46
926
829
97
802
764
38
9 845
112
85
27
860
779
81
850
808
42
9 996
114
76
38
900
813
87
788
744
44
10 133
114
62
52
896
812
84
813
775
38
10 416
126
88
38
1 125
1 018
107
880
819
61
10 564
134
75
59
1 263
1 163
100
1 173
1 124
49
11 163
131
97
34
1 482
1 350
132
920
877
43
11 553
131
83
48
1 427
1 295
132
1 087
1 051
36
12 329
187
93
94
1 788
1 633
155
1 107
1 059
48
12 378
144
82
62
1 273
1 118
155
1 289
1 243
46
12 862
162
94
69
1 637
1 508
129
1 222
1 168
54
12 844
172
96
76
1 170
1 044
126
1 264
1 207
56
13 078
169
96
72
1 434
1 311
124
1 273
1 217
55
13 586
172
98
74
1 719
1 597
122
1 285
1 229
56
13 871
182
100
82
1 531
1 408
123
1 328
1 269
59
14 123
186
102
84
1 512
1 388
125
1 344
1 284
60
14 389
188
104
85
1 539
1 412
128
1 358
1 296
62
14 698
191
106
86
1 609
1 480
129
1 386
1 324
62
14 955
195
108
88
1 570
1 442
128
1 400
1 336
64
15 190
197
110
88
1 570
1 443
127
1 422
1 357
65

Sid 84 av 108

Folkökning

året under året
124
10
39
112
151
83
137
245
283
90
148
562
599
340
390
681
776
-16
49
415
484
-94
-18
161
233
434
508
203
285
168
252
182
266
223
308
170
257
148
235
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Från föregående befolkningsprognos kan noteras en minskning prognosticerad
för 2021 samt att ökningen generellt är lägre. Till 2028 är prognosen neddragen
med 690 personer.

Ålder
0
1-5
6-15
16-18
Totalt

2019
149
871
1 512
397
2 929

2020
171
895
1 593
405
3 063

2021
174
883
1 647
406
3 110

2022
174
887
1 712
416
3 189

2023
181
941
1 763
440
3 324

2024
188
942
1 823
474
3 427

2025
191
970
1 859
491
3 511

2026
194
992
1 903
504
3 594

2027
198
1 013
1 955
509
3 674

2028
201
1 032
1 994
527
3 755

Även bland barn och unga kan en minskning från föregående prognos noteras.

Sid 85 av 108
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1 050
2 030
544
3 828
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Ålder
65-74
75-79
80-w
Totalt

2019
1 156
501
581
2 238

2020
1 108
549
603
2 260

2021
1 044
598
636
2 277

2022
1 028
623
659
2 310

2023
1 038
640
692
2 370

2024
1 045
625
747
2 416

2025
1 036
599
803
2 439

2026
1 062
539
872
2 473

2027
1 083
511
909
2 503

2028
1 113
481
943
2 536

Prognosen för Äldre i Kungsängen ökar från föregående befolkningsprognos
med 130 (2024) respektive 187 (2028) personer.
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2029
1 140
474
971
2 585
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Befolkning Brunna (Västr a Ryd)

Jämfört med föregående prognos ses en tydlig förskjutning av
befolkningsökningen, på grund av utbyggnaden av Brunna, från 2022 till 2025.
Prognosen för 2028 ligger dock fast.
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Befolkningen Födda
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Döda

Födelseöverskott

Inflyttade
Totalt
Inrikes

Utflyttade
Immigrerade Totalt
Inrikes

vid årsslut
under året under året under året under året under året under året
4 046
47
15
32
335
314
4 047
50
12
38
326
302
4 058
40
6
34
268
233
4 047
49
8
41
336
291
4 058
36
13
23
360
326
4 043
50
12
38
341
313
4 021
45
14
31
321
301
4 044
39
11
28
403
366
4 078
45
14
31
413
377
4 097
44
16
28
330
306
4 079
44
18
26
358
331
4 070
44
18
26
357
330
4 057
45
19
26
370
344
4 032
45
19
26
358
332
4 022
46
19
26
358
331
4 176
46
20
26
518
491
4 318
50
20
30
519
491
4 443
54
21
33
520
492
4 527
57
21
36
482
454
4 607
58
22
36
482
455
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21
24
35
45
34
28
20
37
36
24
28
27
27
26
26
27
27
28
28
27

NettoEmigrerade flyt tade

under året under året under året under
353
345
8
366
348
18
291
273
18
386
377
9
371
355
16
395
379
16
374
358
16
408
395
13
411
393
18
344
333
11
403
387
16
393
378
15
409
394
15
409
394
15
394
379
15
390
375
15
406
390
16
429
411
17
433
415
18
439
420
18

Folkökning

året under året
-18
-40
1
-23
11
-50
-11
-11
11
-54
-15
-53
-22
-5
23
2
34
-14
19
-45
-18
-36
-9
-39
-13
-51
-25
-37
-10
128
154
113
143
91
124
49
85
43
80
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Ålder
0
1-5
6-15
16-18
Totalt

Ålder
65-74
75-79
80-w
Totalt

2019
46
291
689
203
1 229

2019
432
132
61
625

2020
48
288
679
217
1 232

2020
393
154
69
616

2021
48
288
677
214
1 226

2021
358
177
76
611

2022
48
287
666
217
1 218

2023
49
286
665
210
1 209

2022
336
177
94
607

2024
49
286
669
206
1 210

2023
316
175
111
602
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2025
51
307
693
197
1 248

2024
300
179
122
601

2026
56
325
715
201
1 296

2025
289
167
141
597

2027
59
341
728
216
1 344

2026
292
145
162
598

2028
62
353
738
233
1 385

2027
294
137
172
604

2029
63
363
762
232
1 420

2028
299
125
183
606

2029
306
115
192
613
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Håbo-Tibble, Håtuna

Befolkningen Födda
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Döda

Födelseöverskott

Inflyttade
Totalt
Inrikes

Utflyttade
Immigrerade Totalt
Inrikes

vid årsslut
under året under året under året under året under året under året
1 566
15
7
8
164
149
1 576
16
9
7
150
143
1 564
19
5
14
116
106
1 589
13
5
8
144
126
1 621
22
4
18
163
150
1 638
15
5
10
164
145
1 677
17
7
10
172
161
1 710
14
7
7
172
154
1 701
23
7
16
149
136
1 726
17
3
14
149
142
1 739
18
10
8
158
147
1 751
18
10
8
157
147
1 758
18
10
8
158
148
1 764
19
10
8
158
147
1 775
19
10
8
157
147
1 786
19
11
8
159
148
1 803
19
11
8
159
148
1 816
19
11
8
159
148
1 831
19
11
8
159
149
1 845
19
12
7
159
148
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15
7
10
18
13
19
11
18
13
7
11
11
10
10
10
11
11
11
11
11

NettoEmigrerade flyt tade

Folkökning

under året under året under året under året under året
144
134
10
20
148
142
6
2
10
142
134
8
-26
-12
127
118
9
17
25
149
141
8
14
32
157
152
5
7
17
136
112
24
36
39
146
140
6
26
33
175
170
5
-26
-9
138
137
1
11
25
154
145
8
4
13
153
145
8
4
12
159
151
8
-1
7
160
151
8
-2
6
154
146
8
3
11
155
147
9
4
12
150
142
8
9
17
155
146
8
5
13
152
143
8
7
15
152
144
9
7
14
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Ålder
0
1-5
6-15
16-18
Totalt

2019
17
97
195
54
363

2020
19
92
197
58
366

2021
19
95
186
65
364

2022
19
95
195
56
365

2023
19
98
194
52
363

2024
19
97
196
45
358
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2025
19
99
193
55
366

2026
19
100
192
58
369

2027
19
100
192
60
371

2028
20
101
192
59
371

2029
20
102
193
57
372
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Ålder
65-74
75-79
80-w
Totalt

2019
228
51
35
314

2020
226
64
34
324

2021
219
77
35
331

2022
227
82
36
346

2023
230
86
40
355

2024
224
87
49
360

2025
239
79
56
375

2026
246
80
66
392

2027
247
81
71
400

2028
253
79
77
410

Den nya befolkningsprognosen visar på cirka 20 fler äldre per 2028 jämfört
med föregående prognos.
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2029
266
73
85
423
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7.2

Kapacitet och behov förskola och grundskola

7.2.1 Totalt
Förskola
2019
Befolkning 1-5 år
2 095
Nettobehov (exkl andra kommuner)
1878
Inskrivningsgrad
90%
Planerad kapacitet
1901
Under-/ överskott
23

2020
2 140
1868
87%
2130
262

2021
2 182
1900
87%
2290
390

2022
2 239
1948
87%
2330
382

2023
2 354
2050
87%
2430
380

2024
2 402
2089
87%
2455
366

2025
2 478
2156
87%
2695
539

2026
2 528
2200
87%
2735
535

2027
2 580
2243
87%
2735
492

2028
2 607
2269
87%
2815
546

2029
2 629
2289
87%
2815
526

Skola
Befolkning 6-15 år
Nettobehov
Inskrivningsgrad
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
4 109
3734
91%
3794
60

2020
4 229
3880
92%
4085
205

2021
4 343
3982
92%
4210
228

2022
4 510
4122
91%
4300
178

2023
4 623
4223
91%
4475
252

2024
4 747
4333
91%
4695
362

2025
4 836
4419
91%
5041
622

2026
4 932
4511
91%
5151
640

2027
5 037
4609
92%
5234
625

2028
5 104
4672
92%
5469
797

2029
5 173
4740
92%
5654
914

2019
833
86%
715
715
0

2020
863
82%
710
733
23

2021
913
82%
752
813
61

2022
968
82%
796
853
57

2023
1027
82%
845
953
108

2024
1074
82%
884
978
94

2025
1100
82%
905
1058
153

2026
1110
82%
914
1058
144

2027
1123
82%
925
1058
133

2028
1120
82%
921
1138
217

2029
1112
82%
915
1138
223

7.2.2 Bro
Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott
Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 712

1 757

1 830

1 932

1 998

2 055

2 087

2 117

2 158

2 175

2 182

82%
1404
1350
-54

83%
1449
1499
50

83%
1510
1624
114

83%
1594
1674
80

83%
1648
1899
251

83%
1696
2119
423

83%
1722
2125
403

83%
1747
2125
378

83%
1781
2098
317

83%
1795
2198
403

83%
1800
2248
448

7.2.3 Håbo-Tibble
Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
97
75%
73
70
-3

2020
92
70%
64
90
26

2021
95
70%
66
90
24

2022
95
70%
66
100
34

2023
98
70%
68
100
32

2024
97
70%
68
100
32

2025
99
70%
69
100
31

2026
100
70%
70
100
30

2027
100
70%
70
100
30

2028
101
70%
70
100
30

2029
102
70%
71
100
29

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

195

197

186

195

194

196

193

192

192

192

193

61%
118
120
2

66%
129
120
-9

66%
122
120
-2

66%
128
160
32

66%
127
160
33

66%
128
160
32

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34

66%
126
160
34
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7.2.4 Kungsängen
Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott
Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
871
98%
849
880
31

2020
895
97%
869
1071
202

2021
883
97%
857
1151
294

2022
887
97%
861
1141
280

2023
941
97%
914
1141
227

2024
942
97%
915
1141
226

2025
970
97%
942
1181
239

2026
992
97%
963
1221
258

2027
1013
97%
984
1221
237

2028
1032
97%
1002
1221
219

2029
1050
97%
1020
1221
201

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 512

1 593

1 647

1 712

1 763

1 823

1 859

1 903

1 955

1 994

2 030

96%
1452
1584
132

95%
1518
1692
174

95%
1570
1692
122

95%
1632
1692
60

95%
1680
1642
-38

95%
1737
1642
-95

95%
1772
1742
-30

95%
1814
1792
-22

95%
1863
1842
-21

95%
1900
1917
17

95%
1935
1992
57

Förskola
Befolkning 1-5 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019
291
83%
241
236
-5

2020
288
78%
225
236
11

2021
288
78%
225
236
11

2022
287
78%
224
236
12

2023
286
78%
223
236
13

2024
286
78%
223
236
13

2025
307
78%
240
356
116

2026
325
78%
254
356
102

2027
341
78%
266
356
90

2028
353
78%
276
356
80

2029
363
78%
284
356
72

Skola
Befolkning 6-15 år
Inskrivningsgrad
Nettobehov
Planerad kapacitet
Under-/ överskott

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

689

679

677

666

665

669

693

715

728

738

762

110%
761
740
-21

115%
783
774
-9

115%
781
774
-7

115%
768
774
6

115%
767
774
7

115%
771
774
3

115%
799
1014
215

115%
824
1074
250

115%
839
1134
295

115%
851
1194
343

115%
879
1254
375

7.2.5 Brunna
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7.3

Kapacitet och behov Vård- och omsorgsboenden

VOB
Behov befolkningsprognos:
ÄON
Norrgården
ÄON
Allégården
ÄON
Hagtorp
ÄON
Kungsgården
LOV
Lillsjö Badväg Humana
LOV
Externt
VOB 2025
VOB 2032
Summa kapacitet:

2019

2020
164

2021
172

2022
181

2023
190

2024
205

2025
219

2026
234

2027
246

2028
257

2029
266

48
16
36
32

48
0
36
32
46
5
0
0
167

48
0
36
32
50
5
0
0
171

48
0
36
32
60
5
0
0
181

48
0
36
32
60
15
0
0
191

48
0
36
32
60
25
0
0
201

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

48
0
36
32
60
30
60
0
266

3

-1

0

1

-4

47

32

20

9

0

132

Differens

7.4
Kultur och Fritid nyckeltal 2018 och 2019 i Kolada
Värdena för Upplands-Bro är i vissa fall justerade för korrekthet. Alla siffror är
jämförda med befolkning i kommunerna för respektive år. Nyckeltalen 11manna konstgräs, 11-manna naturgräs, Ishallar, Fritidsgårdar, Ungdomens hus,
Kulturskola är jämförda med befolkningen i ålderskategorin 6-18 år.
Kulltur:
Bibliotek
(antal/10000 invånare)

Boklån/ person
(antal/ invånare)

Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
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2018
0,6
1,1
0,5
0,6
0,6
0,4
0,2
0,7
2,7
4,5
4,3
3,1
3,5
3,2
2,9
2,3

2019
0,6
0,7
0,5
0,6
0,8
0,4
0,2
0,7
2,7
4,2
4,6
3,2
0,0
3,4
3,3
1,8
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Böcker i bibliotek
(antal/ invånare)

Konsthall
(antal/10000 invånare)

Kulturhus
(antal/10000 invånare)

Kulturskola
(antal/10000 invånare)

Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro

Sid 96 av 108

1,6
2,2
2,1
1,6
3,5
1,3
1,7
2,2
0,1
0,0
0,0
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,3
0,1
0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2

1,4
2,2
2,1
1,6
3,1
1,2
1,6
2,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,4
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2

2019
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uppskattat
Museum
(antal/10000 invånare)

Teater
(antal/10000 invånare)

Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro

0,1
0,0
2,3
0,1
0,2
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

2018
Fritid
11-manna konstgräs
(antal/ 10000 7-15 åringar)

11-manna naturgräs
(antal/ 10000 7-15 åringar)

Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo

Sid 97 av 108

5,3
7,1
3,6
3,3
7,0
6,1
7,9
8,5
2,7
7,1
14,3

0,2
0,0
2,3
0,0
0,2
0,3
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0 2 st scener

2019
13,0
7,1
7,2
8,6
6,9
5,0
7,7
8,2
1,7
4,7
10,8
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Fritidsgård
(antal/ 10000 7-15 åringar)

Idrottshall liten
(antal/ 10000 invånare)

Ishall
(antal/ 10000 7-15 åringar)

Ridhall
(antal/ 10000 invånare)

Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö

Sid 98 av 108

4,4
14,0
3,1
2,0
14,2
14,2
4,8
7,2
4,4
3,5
7,1
7,9
11,4
0,5
0,0
0,0
3,8
1,9
1,2
1,5
1,0
2,7
4,8
3,6
2,2
3,5
2,0
2,0
0,0
0,1
0,0

3,2
13,8
3,0
1,9
13,6
6,9
4,7
7,2
3,2
5,2
7,0
11,5
10,9
0,7
0,0
2,7
0,5
1,8
1,4
1,5
1,0
4,3
4,7
3,6
3,2
3,5
2,0
3,8
0,0
0,0
0,0
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Simbassäng
(antal/ 10000 invånare)

Idrottshall - större
(antal/ 10000 invånare)

Ungdomens hus
(antal/ 10000 7-15 åringar)

Äventyrsbad

Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka
Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Botkyrka

Sid 99 av 108

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,2
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,2
0,0
0,5
0,0
0,4
0,1
0,2
0,3
0,7
0,7
0,0
0,4
0,2
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
1,1
1,7
1,0
0,0
0,0
0,0
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(antal/ 10000 invånare)

Ekerö
Håbo
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Upplands Väsby
Upplands-Bro

Sid 100 av 108

0,0
0,5
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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7.5

Lokaltyp

Lokalinventering

Vksh

Område

Fastighe Fastighetsbe
tsägare teckning

Populärnamn

Förskola

Fristående

Bro

Fjärilens förskola

Förskola

Fristående

Bro

Säbyholms förskola

Förskola

Fristående

Bro

I ur och skur
Miklagård

Förskola

Fristående

Kungsängen

Förskolan Urfjäll

Förskola

Fristående

Kungsängen

Hoppetossa norra AB
(Äventyret)

Förskola

Fristående

Kungsängen

Källskolans förskola

Förskola

Fristående

Kungsängen

Extern

Förskola

Fristående

Kungsängen

UBKF

Förskola

Fristående

Kungsängen

Extern

Handel

Extern

Bro

Skola

Fristående

Kungsängen

Kungsskolan

Skola

Fristående

Kungsängen

Källskolan

Skola

Fristående

Kungsängen

Urfjälls
montessoriskola

Gymnasium

GAN

Bibliotek

KFN

Bro

UBK

Byggår

Area Årsh y
m²
ra
2020
kr/m²

Notering

Tibble torg

Pärlan
Sylta 3:5

Växthuset

643

809 Brf, fd Ekbacken
förskola

Discovery Tellusbarn
Härnevi 32:1
(Bro
Prästgård
4:1)

Tibble torg

Bro Stationshus

299

UBKF

KungsängenTibble 1:393

Upplands-Bro
Gymnasium

1982

14
930

UBKF

Finnsta 1:166

Brohuset
Trygghetscentrum

1979

1 880

Sid 101 av 108

Uthyres till privat
företag som sysslar
med
blomsterhandel och
café

506
1 238 Inhyser
Trygghetscentrum
(KS)
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Friluftsgård

KFN

Bro

UBK

Hällkana 1:1

Hällkana

Sporthall

KFN

Bro

UBK

Bro Prästgård
4:1

Fotbollshallen Bro IP

Sporthall

KFN

Kungsängen

UBK

Kungsängens
sporthall

Sporthall

KFN

Kungsängen

UBK

Ekhammarhallen

Sporthall
Föreningsgår
d

KFN
KFN

Kungsängen
Håbo-Tibble

UBK
UBK

Förvaltningsl
okal

KFN

Kungsängen

UBK

Ekhammar
4:21

Kungsängen IP

Hembygdsgå
rd

KFN

Bro

UBK

Bro Prästgård
6:16

Klint

Ingen
verksamhet,
bostad o stall
Ingen
verksamhet,
verkstad

KFN

Bro

UBK

Upplands-Bro
Kvista 2:5

Kvistaberg

KFN

Bro

UBK

Upplands-Bro
Kvista 2:5

Kvistaberg,

Kontor o
samlingslokal
er

KFN

Kungsängen

UBK

Ekhammar
4:21

Kungsängen IP

Stallbyggnad

KFN

Bro

UBK

Aspvik 1:4

Ridanläggning
Prästtorp + stallar

Omklädningsr KFN
um

Håbo-Tibble

UBK

Tibble-Ålsta
6:6

Håbro IP

Omklädningsr KFN
um

Bro

UBK

Bro Gård 1:84 Bro IP

Omklädningsr KFN
um

Kungsängen

UBK

Tibble Kyrkby
17:2

Ekhammar
4:21

Nya sporthallen
Tibblegården

Kungsängen IP
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1992

420

3 719

2019
1945

240

750

1800

1910

92

1973

Föreningsgård
UK har tillfällig
förskola i gården
Teknik och
personalutrymme
Hembygdsgård

337

Ingen verksamhet,
bostad o stall

46

Ingen verksamhet,
verkstad

526

1984

Ekonomibyggnad,
Café
Badplats,
friluftsgård
Återuppbyggnad
pågår
Fotbollshallen Bro
IP

1 405

Kontor o
samlingslokaler,
nya IP
Ny stallbyggnad
Finns även ridhus

190

Omklädn.paviljong

360

Omklädn.paviljong

449

Finns 2
omklädningspaviljo
nger på Bro IP
Omklädningsrum
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Simhall

KFN

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Simhallen

Sjöscouter
och
konferens

KFN

Sjöscouter
och
konferens
Sporthall

1 955

Kungsängen

UBK

Kungsängens
Kyrkby 2:1

Marint föreningshus

282

KFN

Kungsängen

UBK

Kungsängens
Kyrkby 2:1

Marint föreningshus

48

KFN

Brunna

UBKF

Brunna 7:132

Hagnäshallen

2007

1 438

877
Sjöscouter och
konferens
Nere vid vattnet i KÄ. Uthyres även
som samlingslokal
Sjöscouter och
konferens
801

Skyddsrum/fö KFN
reningsverks
amhet
Bostäder
KS

Bro

UBK

Bro - Råby
3:128

Korpen

Brunna

UBK

Brunna 6:1

Violinvägen 4

Förvaltningsl
okal

KS

Bro

Extern

Klöv och Lilla
Ullevi 1:5

Civilförsvarsförråd
Bro

Industribyggn
ad, lager,
personal

KS

Bro

UBK

Bro Prästgård
1:101

Snickarvägen 56 (g:a
telestationen)

Exploaterings
fastighet

UBH

Bro

UBH

Härnevi 31:1

Kamrervägen 1

Exploaterings
fastighet

UBH

Bro

UBH

Härnevi 1:30

Härnevi skolväg 6

Exploaterings
fastighet

UBH

Bro

UBH

Härnevi 1:89

LSS
Gruppbostad

SN

Kungsängen

UBH

Kungsängens
Kyrkby 2:266

Östervägens
gruppbostad

Mark som "blev
över" när
Lärarvägen
styckades av och
såldes.
6 lgh+173 kvm gem
yta

LSS
Gruppbostad

SN

Kungsängen

UBH

Kungsängens
Kyrkby 2:75

Furuhälls
gruppbostad

5 lgh+ 88 kvm
gemyta

LSS Daglig
verksamhet

SN

Kungsängen

Vävaren

Verksamheten
saknar lokal

LSS Daglig
verksamhet

SN

Brunna

Servicebosta
d

SN

Kungsängen

UBKF

Brunna 4:830

fd Vävaren &
Sinnesverkstaden

Kungsängens
Kyrkby 2:293

Svartviken

Sid 103 av 108

985

2017

1960

1979

540

6 690 Inhyrd paviljong

1 251

Civilförsvarsförråd
2 st

920

Gamla
telestationen!
Teleoperatör hyr
del av byggnaden.

763

354 Vakant
10 lgh+ gemyta
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Servicebosta
d

SN

Kungsängen

UBH

Kyrkvägen

Servicebosta
d
LSS Daglig
verksamhet
LSS Daglig
verksamhet

SN

Kungsängen

SN

Bro

Extern

fd Media

SN

Bro

Hembla

Legoarbete

LSS Daglig
verksamhet

SN

Brunna

UBKF

LSS Daglig
verksamhet

SN

Bro

Extern

Café Fjärilen

Brf

LSS
Gruppbostad

SN

Bro

Extern

Gula Villan

5 lgh + gem yta

LSS
Gruppbostad

SN

Bro

Extern

Rosa Villan

6 lgh + gem yta

LSS
Gruppbostad

SN

Kungsängen

Extern

Ekhammar
4:408

Skyttens gruppbostad

5 lgh + gem yta

LSS
Gruppbostad

SN

Bro

UBH

Bro-Råby
3:150

Parkvägens
gruppbostad

LSS
Gruppbostad

SN

Bro

UBH

Härnevi 12:42 Kamrervägens
gruppbostad

LSS Daglig
verksamhet

SN

Kungsängen

UBH

Kungsängens
Kyrkby 2:273

fd Café 4:an

LSS Daglig
verksamhet

SN

Kungsängen

UBK

Upplands-Bro
Sylta 1:24

Bergvik

Stöd och
behandling

SN

Bro

UBKF

Härnevi 1:31

Härnevimottagningen

LSS Daglig
verksamhet

SN

Bro

UBKF

Härnevi 1:31

Härnevi Skolväg 8

Bostäder,
vakant

KS

Bro

UBK

Härnevi 7:17

Lindhagaberg

365

Gata & park

TN

Bro

UBKF

Klöv och lilla
Ullevi 1:28

Ulleviförrådet

1 156

340

Kretsloppsce
ntral
Kretsloppsce
ntral

TN

Brunna

UBK

TN

Bro

UBK

Gata & park

TN

Bro

UBKF

243

1 868

Ringvägen

Brunna 4:876

10 lgh+ gemyta
2020

10 lgh+ gemyta
Brf, Vakant

Palmen

260

1258

718

4 504 6 lgh + gem yta

500

3 688 6 lgh+ gem yta
Vakant

57

2009

96 kvm i avtal

937

449

112

321 paviljong
Temporent

Ulleviförrådet, ny
personalbyggnad
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2018

Delvis vakant

Fd nyanlända. Fd
värdshus. Vakant.

Kretsloppscentralen
Brunna
Kretsloppscentralen
Skällsta
Klöv och lilla
Ullevi 1:28

Fd Lane
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Öppen
förskola

UN

Bro

Extern

Tibble
Kyrkby 17:5

Öppna förskolan i Bro

Öppen
förskola

UN

Kungsängen

UBH

Kungsängens
Kyrkby 6:1

Öppna förskolan i
Kungsängen

Förskola

UN

Håbo-Tibble

UBK

Förskola

UN

Håbo-Tibble

UBKF

Tjusta 2:11

Tjustaskolan

1965

2 392

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

Ekhammar förskola

2017

955

Förskola

UN

Brunna

UBKF

Kungsängen
Tibble 1:41
Brunna 4:669

Artisten förskola

2007

870

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

Bergshöjden förskola

1980

639

920

Förskola

UN

Brunna

UBKF

Brunna förskola

1972

964

742

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

1 200

691

UN

Kungsängen

UBKF

Klockarängen
förskola
Lillsjö förskola

2005

Förskola

Korsängen
1:21 del av
Kungängen
Tibble 1:165

1990

937

501

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

Kungsängen
Tibble 1:337

Rönnbäret förskola

1976

876

737

Förskola

UN

Brunna

UBKF

Brunna 7:133

Hagnäs förskola

1981

613

856

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

466

UN

Kungsängen

UBKF

Lillsjö förskola (fd
Vulkanen förskola)
Norrboda förskola

1977

Förskola

Kungängen
Tibble 1:162
Kungsängen
Tibble 1:473

2009

1 210

Förskola

UN

Kungsängen

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:306

Ringblommans
förskola

2020

1 300

Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Norrängen förskola
paviljong

2011

660

4 217 BFV bedömt per
2020-12-31, prel.
hyra avser 2021
1 831 Inhyrd paviljong

Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Norrängen paviljong
utökning

140

1 834 Inhyrd paviljong,

Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:230

Blommans förskola

2001

807

458

Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:230

Blommans förskola,
tillbyggnad

ca 2018

410

1 842

Håbo-Tibble kyrkby

Kungsängens
Kyrkby 2:257
Brunna 4:502
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Brf
472 "Röda villan"
4 689 Inhyrd paviljong
tom 21-12-31
1 032

1 543 Lillsjön yngre
numera!
1 483
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Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:231

Finnstaberg förskola

Förskola

UN

Bro

UBKF

Finnsta 1:269

Norrgrindens förskola

Förskola

UN

Bro

UBKF

Bro Råby
3:129

Råby förskola

Förskola

UN

Bro

UBKF

Härnevi 8:12

Rosenängen förskola

Förskola

UN

Kungsängen

Rikshem

Förvaltningsl
okal
Skola

UN

Kungsängen

UBKF

UN

Håbo-Tibble

Skola

UN

Skola

1981/20 1 174
09
1972 1 150
1970/19 1 583
96/1999
..
2007 1 200

Kungsängen- Kristallen
Tibble 1:654

2020

Kommunhuset/Kultur
hus
Tjusta äldre (Villa
Lanto)

2014 7 138

UBK

Kungsängens
kyrkby 2:17
Tjusta 2:11

Brunna

UBKF

Brunna 4:670

UN

Kungsängen

UBKF

Skola

UN

Kungsängen

UBKF

Skola

UN

Kungsängen

Grundsärskol
a

UN

Skola

1 233

205 Nedlagd, riven.
969

1 161
Lillsjö badväg 8
1 678

1951

161

Brunnaskolan

1977

3 350

517

Kungsängens
Kyrkby 2:212
Kungsängens
Kyrkby 2:212

Bergaskolan

1971

3 633

430

Bergaskolan,
paviljonger

2016

276

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:9

Ekhammarskolan HS

1958/19
67

13
562

Kungsängen

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:9

Provisorisk
Grundsärskola

2015

460

2 200 Inhyrd paviljong

UN

Kungsängen

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:9

162

3 092 Inhyrd paviljong

Skola

UN

Kungsängen

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:9

Tillbyggnad
Provisorisk
Grundsärskola
Ekhammarskolan,
paviljonger klassrum

2017

258

2 739 Inhyrd paviljong

Skola

UN

Kungsängen

UBKF

Kungsängens
Kyrkby 2:9

Ekhammarskolan,
paviljonger HT-2020

2020

500

2484

Skola

UN

Kungsängen

UBKF

KungsängenTibble 1:164

Lillsjöskolan

1972/19 3 232
90

567

Skola

UN

Kungsängen

UBKF

KungsängenTibble 1:164

Lillsjöskolan,
paviljonger klassrum
HT 2020
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2020

443

2 207 Inhyrd paviljong.
Markinvesteringen
är avskriven
354

2794

Inhyrd paviljong,

Inhyrd paviljong,
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Skola

UN

Brunna

UBKF

Brunna 7:132

Hagnässkolan

Skola
Skola

UN
UN

Bro
Bro

UBKF
UBKF

Skola

UN

Bro

UBKF

Härnevi 1:28
Bro Råby
3:129
Bro Råby
3:129

Skola

UN

Håbo-Tibble

UBKF

Tjusta 2:11

Skola
Skola

UN
UN

Bro
Bro

UBKF
UBKF

Finnsta 1:229
Finnsta 1:229

Skola

UN

Bro

UBKF

Sporthall
Skola

UN
UN

Bro
Bro

UBKF

Servicehus

ÄON

Bro

Extern

Servicehus

ÄON

Kungsängen

UBH

Dagcentral

ÄON

Kungsängen

UBH

Dagcentral

ÄON

Bro

Extern,
Brf

Dagverksamh ÄON
et

Bro

VOB

Kungsängen

ÄON

1978/19 5 884
85/2007
/2017

948

Härnevi nya skola
Råbyskolan

2013 5 831
1970 3 163

1 284
680

Råbyskolan,
paviljonger klassrum
HT 2020
Tjustaskolan

2020

3087

1973 3 747
2017
774

Finnsta 1:166

Finnstaskolan
Finnstaskolan,
paviljonger
Broskolan

Finnsta 1:166
Härnevi 28:1

Bro Sporthall
Ulleviskolan

Finnsta
1:163
Kungsängens
Kyrkby 2:273
Kungsängen
Kyrkby 2:252

Bro servicehus

Finnsta
1:163

Dagcentralen i Bro

UBK

Upplands-Bro
Kvista 2:5

Solrosen

UBH

Härnevi 1:72

Norrgården

Kungsängens
servicehus
Dagcentralen i
Kungsängen
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700

Inhyrd paviljong,

Skolbyggnaden

1993 4 938
1 705
635

467
3 023 Inhyrd paviljong
733
321
407 Del av
Härneviskolan
cirka 30 lgh Brf
8 lgh

1980

773

3 714

Dagverksamhet för
personer med
demenssjukdom.
Soc hyr i 2a hand
av KFN.
Kommunalt VA
saknas men är pg.
1 680
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VOB

ÄON

Bro

UBH

Härnevi 1:73

Allégården

VOB

ÄON

Kungsängen

UBH

Kungsängen
Tibble 1:476

Hagtorp

VOB

ÄON

Kungsängen

UBH

Kungsängens
Kyrkby 2:63

Kungsgården

1994

1995

808

2 840

1 780 Tomställd. Hyra för
gemensamhetsutry
mmena.
2 075 Attendo

2 529

1 598

Obs. Se även separat dokument för Kulturfastigheter, hänvisning finns under
avsnittet Kultur- och fritidsnämnden.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2021-02-26

KS 21/0007

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Att verksamhetsberättelse 2020 för Kommunstyrelsen godkänns.
2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2021.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten
under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel.
Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 §
Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till
nämnderna. Som bilaga till verksamhetsberättelsen 2020 ingår även uppföljning av
de kontrollmoment och åtgärder som planerats i 2020-års arbete med intern
styrning och kontroll. Denna uppföljning har tidigare behandlats i ett separat
ärende årligen men samtliga nämnder ska nu behandla planen för intern styrning
och kontroll i samband med beslut för verksamhetsplan samt uppföljningen av
denna i samband med verksamhetsberättelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 76,9 mnkr.
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande
4,7 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen
redovisar ett överskott på 72,2 mnkr. Till största del beroende på att
exploateringsavdelningen fått intäkter av extra ordinär karaktär. I huvudsak har
dessa inkommit i december år 2020. Dessa består av gatukostnadsersättningar,
exploateringsbidrag samt gåvor i form av vägar. Tidigare hamnade dessa intäkter
som en inkomst på investeringarna men med RKRs nya rekommendationer ska
dessa intäktsföras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2021

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

Vår beteckning

2021-02-19

KS 21/0007

Kommunledningskontoret

Ärendet
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten
under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel.
Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 §
Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till
nämnderna. Som bilaga till verksamhetsberättelsen 2020 ingår även uppföljning av
de kontrollmoment och åtgärder som planerats i 2020-års arbete med intern
styrning och kontroll. Denna uppföljning har tidigare behandlats i ett separat
ärende årligen men samtliga nämnder ska nu behandla planen för intern styrning
och kontroll i samband med beslut för verksamhetsplan samt uppföljningen av
denna i samband med verksamhetsberättelsen.
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande
4,7 mnkr. Överskottet förklaras delvis av minskade personalkostnader då vakanta
tjänster inte tillsatts eller att det varit ett glapp mellan vakans tills tjänsten blivit
tillsatt. Utöver detta förklaras överskottet även till viss del av den statliga
ersättningen för höga sjuklönekostnader där kontoret inte ersatt med vikarier vid
kortare sjukfrånvaro.
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att
planerade aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya
lösningar har skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till
invånare och verksamheter i kommunen.
En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds take
away-luncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra veckor,
kostnaden uppgår till 0,6 mnkr.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under kommunstyrelsen redovisar ett
överskott gentemot budget motsvarande 72,2 mnkr.
Samhällsbyggnadskontoret har under år 2020 gjort vissa organisatoriska
förändringar och personalförändringar inom kontorsledning och strategisk
planering vilket har resulterat i tillfälliga besparingar motsvarande 0,8 mnkr.
Planavdelningen visar ett underskott på 0,8 mnkr.
Under år 2020 har exploateringsavdelningen fått intäkter av extra ordinär karaktär.
I huvudsak har dessa inkommit i december år 2020. Dessa består av
gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag samt gåvor i form av vägar.
Tidigare hamnade dessa intäkter som en inkomst på investeringarna men med
RKRs nya rekommendationer ska dessa intäktsföras.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

2 (3)

37 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen - KS 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen : Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen

Datum

Vår beteckning

2021-02-19

KS 21/0007

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Linda Edgren
Samhällsbyggnads chef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen
2. Bilaga - Uppföljning Intern styrning och kontroll 2020 Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Vision och ekonomiskt utfall
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.
Året som varit har präglats av ekonomisk osäkerhet. Redan innan året började var
Sverige på väg in i en lågkonjunktur. När pandemin slog till i vår förändrades
förutsättningarna snabbt. Sverige gick snabbt in en mer fördjupad lågkonjunktur med
kraftig minskning av BNP och en ökad arbetslöshet vilket påverkade skatteprognosen
negativt. Under året har nya statsbidrag bidragit till att det ekonomiska läget kortsiktigt
förbättrats. Det kommer dock dröja innan lågkonjunkturen är över. För
Kommunstyrelsens egen del är det ekonomiska resultatet för 2020 positivt, främst
beroende på exploateringsintäkter under senare delen av året.
Covid-19
Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro). Krisen har medfört ett
omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen
Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och
bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för
att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin. Effekterna av Covid19 kan beskrivas som samhällsförändrande genom uppfattning av vad risk är,
utvecklandet av nya arbetsmetoder och genom människors förändrade beteenden.
Effekterna av Covid-19 omfattar påverkan i människors liv, vår ekonomi, vårt samhälle
och vårt näringsliv.
Säkerhet och trygghet
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under året invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer. Att barn
och unga ges möjlighet till inflytande, egenmakt och att vi verkar för ett hållbart liv för
ungdomar har varit en viktig del i arbetet för kommunen. Stockholmsenkäten som
genomfördes 2020 visade att inom Upplands-Bro så har den negativa trenden i psykisk
ohälsa och mående förändrats till det bättre.
Framtidslabb
Samarbete med andra kommuner och andra aktörer är en strategiskt viktig fråga i
verksamhetsutveckling och under året har flera samarbeten utvecklats och fördjupats,
särskilt kan nämnas ”Framtidslabb” tillsammans med Järfälla. Upplands-Bro har i
samarbete med Järfälla beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att under
två år driva ett Framtidslabb i varje kommun. Projektet riktar sig till ungdomar och unga
vuxna i åldern 16-24 år som saknar sysselsättning, alltså varken studerar eller arbetar.
Syftet med Framtidslabbet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för
att nå studier eller arbete för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning.
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Samhällsomdaning
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara
för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för
ett hållbart Upplands-Bro.
Sedan slutet av 2020 pågår projektet ”Omdaning Bro” som handlar om att omdana
samhället i Bro till en hållbar, attraktiv och trygg småstad. Inom ramen för projektet
genomförs analys inför framtagande av handlingsplan för samhällsomdaningen.
Handlingsplanen ska innehålla vision, strategier och konkreta åtgärder för ett hållbart
samhälle på såväl lång sikt som kort sikt.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och
arrenden.

1.3 Viktiga händelser under året
Digitalisering
Arbete sker kontinuerligt med att utveckla användandet av kommunens e-tjänster, totalt
tillhandahåller kommunen nu sammanlagt över 100 e-tjänster som exempelvis anmälan
till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn, orosanmälan vuxen,
registrering av take-away-lunch för gymnasieelever och felanmälan.
Interna processer inom nämndens verksamheter digitaliseras löpande och användandet
av digitala lösningar har påskyndats av den pågående pandemin och beskrivs utförligare
i kommande avsnitt. Olika typer av lösningar där robotisering kan stötta specifika
arbetsmoment har setts över, exempelvis har ett pilotprojekt genomförts under hösten
för att automatisera registreringen av våra anställningsavtal.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscenter invigdes i februari och ett aktivt arbete i samverkan för trygghet
påbörjades. Samverkan 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.
Under 2020 har projekt Brobyggarna permanentats och övergått i ordinarie
fältassistenttjänster samt utökats till fyra. Fältgruppen har ett socialt förebyggande
uppdrag där man arbetar uppsökande med målgruppen ungdomar. Syftet är bland annat
att genom goda relationer förebygga socialt avvikande beteende hos unga.
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Genom att identifiera behov hos målgruppen (ungdomsgruppen) föreslå eller utveckla
insatser samt hänvisa till rätt stöd och hjälp.
Samhällsbyggnadsutveckling
Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats i syfte att ge
kommunen rådighet över marken, i samband med utveckling av stationsområdet. En
förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling av bland annat
kollektivtrafik och infartsparkering.
Kommunen har genomfört ett markbyte i syfte att få rådighet över planering av en ny
skola i Bro. Inom området finns nu även möjlighet att planera för andra funktioner
såsom plats för idrott och andra aktivitetsytor samt dagvatten. Området är i ÖP utpekat
som verksamhetsområde. Förstudier och detaljplanering pågår.
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats under
2020, på grund av beslutet, att kommunen måste söka vattendom för kulvertering av del
av Sätrabäcken. Tillståndsprocessen beräknas ta 12-18 månader. Alternativa lösningar
för att kunna starta byggnationen i delar av detaljplaneområdet som ej berörs av
vattenverksamheten pågår. Preliminär byggstart under våren 2021.
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels- och
logistikområde. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år.

1.4 Covid-19 effekter
Året har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen verksamheter på
flera olika sätt. Events har ställts in, verksamheterna har anpassats och nya arbetssätt har
arbetats fram.
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl internt som externt. En
tjänst för videomöten mellan brukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram.
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens ITplattform och därmed utvecklingen av densamma.
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt
reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar
fortsatt framdrivit för kommunens verksamheter och utveckling. Det har lagts stort
fokus på att finna nya arbetssätt och i dialog med kontor och förtroendevalda har
resultaten varit givande och kommunens beslutskapacitet kan bibehållas över tid. Under
hösten 2020 genomfördes nästan alla politiska instanser med deltagare på distans. Några
undantag gäller insatser med mycket sekretessärenden. Ett arbete pågår med att
ytterligare effektivisera och digitalisera hela nämndsprocessen.
Under pandemin ställde kommunen om sitt arbetssätt kring kommunikation och
skapade snabbt information för intern och extern spridning i en nära dialog med
Samverkan Stockholm. Det lanserades en webbportal om coronapandemin med viktig
information för olika målgrupper som under perioden april till och med augusti har
portalen haft ca 11 000 sidvisningar. Informationsmaterial skapades på 17 olika språk.
För att säkra en trygg och säker miljö för både medarbetare och medborgare som, trots
pandemin behövde mötas i kommunhuset och kontaktcenter skapades bl. a. schema för
extra städning och spritning av ytor infördes, liksom inköp av plexiglasskivor som
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avgränsning. En pandemiplan skapades för att säkra leveransen av service till
kommunens invånare, även om verksamheten skulle drabbas av stort sjukdomsbortfall.
För att underlätta för kommunens näringsliv under en ekonomiskt utmanande period har
insatser gjorts från kommunens sida. Exempelvis har man förlängt perioden för
uteserveringar samt gett ett generellt uppskov för årliga fasta tillsynsavgifter inom
miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak. Kommunens gymnasieelever erbjöds även
take away-luncher från ett 15-tal lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra
veckor. Syftet var att minska smittspridningen, då eleverna hämtade luncher från
restauranger i närheten av deras bostad, samt att stötta näringslivet i en ekonomiskt svår
tid. En annan insats för att stötta det lokala näringslivet var att dela ut presentkort som
kan användas hos lokala företag till samtliga månadsanställda medarbetare samt
förtroendevalda i Upplands-Bro kommun i december.
En kompetenskartläggning genomfördes i hela kommunen för att hitta medarbetare som
tillfälligt kunde stötta upp inom äldreomsorgen. Tengai, världens första fördomsfria
intervjurobot var ett stöd till rekryteringsfunktionen i arbetet med att snabbt få in nya
vikarier under pandemin. Personalavdelningen har haft täta möten kring
arbetsmiljöfrågorna med de verksamheter inom socialkontoret och utbildningskontoret
som varit mest drabbade av smittan.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Upplands-Bros varumärke utvecklas genom
strategisk kommunikation
Beskrivning

Kommunens kommunikation ska utvecklas såväl internt som externt. Det externa
kommunikationsarbetet ska syfta till att öka kunskapen om Upplands-Bro, om
verksamheter och tjänster. Kommunikationen ska verka till att stärka Upplands-Bros
identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Kommunen ska vara i framkant
när det gäller val av kommunikationskanaler och de arenor där kommunens budskap
kommuniceras. Kommunikationsinsatser ska anpassas, utvecklas och dimensioneras för
att uppnå högst effekt och ska alltid följa kommunens övergripande inriktning.

Kommentar

Utvecklingen av kommunikationen sker med invånaren i fokus. Det görs genom
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen.
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd
ärenden under dygnets alla timmar.
Under året har ett kommunikationskoncept tagits fram som kallas #viärupplandsbro.
Syftet är att invånarna ska känna sig stolta och nöjda att bo i Upplands-Bro. Även
kommunens medarbetare ska uppleva stolthet att jobba i kommunen.
Digitaliseringen skapar möjligheter och nya strategiska kanaler under året är:
kommunens podd ” Bättre ti ll sammans” som sprider på ett inspi rerande vis och
samtidi gt stärker kommunens vi sion ” ett håll bart Upplands-Bro” . Satsni ng på
informationsfilmer om kommunens verksamheter och interna som externa möten som
sänds live är ytterligare nya sätt att nå ut till fler målgrupper.
Världens första fördomsfria sociala intervjurobot, Tengai fick vi möjlighet att använda
vid flera rekryteringar under våren. Totalt intervjuades 39 kandidater av Tengai som ett
första steg i rekryteringen till Upplands-Bro kommun. Detta projekt är det första i sitt
slag i världen uppmärksammades medialt. Intresset har levt kvar även under hösten och
bitr personalchef har föreläst och deltagit i en rad event kring detta.

2.2 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av
arbetstillfällen och företag
Beskrivning

Ett aktivt näringslivsarbete stimulerar tillväxt i samhället och bidrar till ett ökat antal
arbetstillfällen. Samarbete med lokala förtag skapar dessutom möjlighet till direkta och
riktade arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheten till arbete i kommunen.
Under 2020 utvecklas samarbetet med näringslivet och en ny näringslivsstrategi
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formuleras och tas fram i samverkan. Inriktningen är även att förenkla och utveckla
service till företag.

Kommentar

Processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi initierades under hösten 2020.
Genom ett flertal workshops diskuterades olika fokusområden med det lokala
näringslivet. Ett förslag till näringslivsstrategi kommer att skickas ut på internremiss
under våren 2021.
Genom utbildningen "Förenkla - helt enkelt" fick ett 80-tal tjänstepersoner och
förtroendevalda under tre heldagar ta del av inspirationsföreläsningar, workshops och
olika övningar. Utbildningen syftar till att stärka kommunens service (tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) till företag.
Under året genomfördes även 25 företagsbesök och 10 näringslivsträffar.
Fastighetsmässan Arena för tillväxt, där fastighetsägare och intressenter som söker en
etableringsmöjlighet i Upplands-Bro möts, genomfördes för andra gången under året.

2.3 Nämndmål: Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart
och tryggt Upplands-Bro
Beskrivning

Samhällets delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett tryggt och
hållbart Upplands-Bro. Det handlar om att bjuda in boende, företag och andra viktiga
samhällsaktörer för att gemensamt tillsammans med kommunen kunna uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro. Kommunen har en nyckelroll i detta
arbete och ska vara drivande när det gäller att stärka samhällets samlade förmåga.
En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en
samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser
i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Kommentar

Ett viktigt arbete är att konkretisera och följa upp samverkansöverenskommelsens
åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande möten med kommunpolis, dialog med
berörda kontor, samt rapportering till Trygghetsutskottet. Uppföljningsrapport har
lämnats för delår och helår. Samarbete sker också med lokalpolisen för att ta fram ett
gemensamt medborgarlöfte. Covid-19-pandemin har dock medfört att de
medborgardialoger som hittills skulle hållits under 2020 har fått skjutas upp, och ett
medborgarlöfte kommer att arbetas fram under 2021.
Covid-19-pandemin har hindrat verksamheten från att realiseras som man önskat. De
olika aktörerna arbetar stor utsträckning hemifrån och det samarbete och de synergier
man hoppats på utifrån den fysiska platsen Trygghetscenter uteblir därmed. De
planerade medborgarmötena och dialogerna har ej heller kunnat genomföras. Vissa
verksamheter har fortsatt att bedriva verksamhet från centret. Man håller också möten
såsom Förebyggande rådet, polisens lägesbildsmöten och helgernas utsättningsmöten på
centret.
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Ungdomsrådet har kommit igång med initialt stöd från Brobyggare/fältassistent och
består av ungdomar från hela kommunen. I mars påbörjades ett arbete med IT-systemet
Embrace, ett verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete
enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) har inletts. Metoden bygger på
samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling.
Under 2020 har projekt Brobyggarna permanentats och övergått i ordinarie
fältassistenttjänster samt utökats till fyra. Fältgruppen har ett socialt förebyggande
uppdrag där man arbetar uppsökande med målgruppen barn och unga (fokus ungdomar
13-18 år).
Kommuninvånare engageras i det trygghetsskapande arbetet bland annat genom
grannsamverkan och grannstödsbil, föreningsdriven (kommunfinansierad) nattvandring
och av kommunen samordnade trygghetsvandringar som genomförts i varje kommundel
under 2020.

2.4 Nämndmål: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
genomsyrar samhällsbyggandet i Upplands-Bro
Beskrivning

Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste arbetet med en
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande nivå
utvecklas.
De "mjuka" värdena såsom till exempel natur, rekreation och kulturmiljö skapar
attraktionskraften och hållbarheten i vår unika kommun och kommer därför först i
planeringen. Vi bygger samhälle - inte hus. Det ska även finnas ett helhetsperspektiv i
samhällsbyggandet där fokus är mellan byggnaderna.
Samhällsplaneringen ska även bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till
Upplands-Bros kvaliteter.

Kommentar

Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande.
I samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun.
Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens
centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare
och enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys
av FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2020

9(20)

37 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen - KS 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen : 1. Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen

att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny
bebyggelsen möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt.
Bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar
för en bilsnål livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad
trygghet längs gång- och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till
lekplatser och natur med bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och
utomhusgym. Bostädernas försiktiga anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom
Ekhammars gård och Kungsängens kyrka genom att den främst består av småhus och att
viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet omhändertas i öppna lösningar i marknivå som
blir en kvalitet för livsmiljön och upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som
de estetiska förutsättningarna kan förbättras genom skapande av större vattenytor och
plantering av inhemska växter kopplade till naturtypen.
Två strandängar vid Örnässjön har återställts. Strandängarna ligger vid Örnäs gård på
den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan. Projektet handlar
delvis om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen
fick torrläggas i samband med bostadsbyggande. Återskapandet syftar till att öka den
biologiska mångfalden. Genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön
förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena.

2.5 Nämndmål: Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom
digitalisering
Beskrivning

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg,
samhällsplanering och infrastruktur.
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när.
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar,
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång.
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala
kompetens som behövs för att vara delaktiga. Alla medarbetare ska ha tillgång till
digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete.
Digitala tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten. Kommunen ska
ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av digitala
tjänster.
Kommunens digitala information ska skyddas mot obehörig användning och
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förvanskning och förlust. Kommunen tar hänsyn till informationens skyddsvärde vid
utbyte av data mellan olika aktörer och verksamheter och kommer under 2020 att öka
säkerhetsmedvetandet genom bland annat att belysa hotbild och skyddsvärden. Under
2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd
att etableras.

Kommentar

Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 har funnits det två olika ansökningstillfällen. Beviljade projekt handlar
bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital hantering av handlingar till
förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen, digitalisering av detaljplaner och
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter.
Den 23 september 2020 blev det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också
att bli en tydligare avsändare.
Kommunen har nu sammanlagt 48 e-tjänster och under våren har vi publicerat 16 nya etjänster, exempelvis anmälan till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn,
och orosanmälan vuxen.
Ledarforum blev digitalt under våren för kommunens chefsgrupp. En gång i månaden
sänds forumet live via kommunens webb-tv. Sändningen får alla anställda tillgång till
via kommunens intranät Portalen.
Kommunens podd, Bättre tillsammans fortsätter och vi har nu 13 avsnitt som skildrar
hur var och en av oss kan bidra till ett hållbart samhälle.
Inför sommaren lanserades en besöksportal där det går att ta del av kommunens
aktiviteter som t ex vandra, bada, fiska, paddla, rida, spela golf, fika och äta. Den riktar
sig såväl till kommunens invånare som externa besökare. Portalen har under perioden
juni till och med augusti haft cirka 3500 sidvisningar.

2.6 Nämndmål: Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och
behålla personal
Beskrivning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Ett
långsiktigt och strategiskt arbete bedrivs inom Upplands-Bro kommun inom ett antal
olika fokusområden, bland annat förbättras och utvecklas processen vid rekrytering för
att öka kandidatupplevelsen. Vidare utvecklas och förbättras kommunikation med
medarbetare och varumärket utvecklas genom strategisk kommunikation.
Arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020.
Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap.
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Kommentar

All rekrytering sker numer av kommunen själva. Verksamheterna arbetar mer
kompetensbaserat utifrån att det är högre kvalitet på våra annonser, som alla
kvalitetssäkras innan publicering. Under året har vi rekryterat 170 timvikarier för att
tillmötesgå verksamheternas personalbehov.
Under 2021 har rekryteringsfunktionen genomfört 36 rekryteringar från ax till limpa.
Av dessa är 11 chefsrekryteringar. Funktionen har granskat 326 platsannonser. I
ytterligare ca 50 rekryteringar har funktionen medverkat i delar av processen.
De interna utvecklingsinsatser som är riktade mot medarbetare, aspirantprogram och
medarbetarakademi, har genomförts via Teams under hösten. Vi hoppas fortfarande
kunna få till ett gemensamt avslutningstillfälle för att fira aspiranterna under våren

2.7 Nämndmål: Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem
präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus
Beskrivning

Kommunens styrmodell ska vara hållbar och präglas av ett strategiskt och långsiktigt
fokus. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen
utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till
individuella mål för varje medarbetare.
Upplands-Bro kommun arbetar enligt en sedan 2019 diplomerad miljöledningsmodell.
Ledningssystemet innebär att de områden där kommunens verksamheter har störst
miljöpåverkan också är de områden som styr vilka mål som ska gälla för kommunens
miljöarbete. Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030
vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål
-Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.
-Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan.
-Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar utveckling i
undervisningen.
-Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i
kommunens samhällsplanering.

Kommentar

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras
för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för
aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro
kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar
verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer
samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något,
eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska
göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2020
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till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.
De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa
benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och
delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens
verksamheter.
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter
organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och
budgeten.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer
utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett
gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under
2021.
Miljöarbetet har under året präglats av ett fortsatt arbete för ett hållbart Upplands-Bro,
där miljöfrågan är en fortsatt central dimension för att nå en långsiktig och hållbar
utveckling. En del i detta har varit att integrera miljömålsarbetet i kommunens
övergripande sex målområden, för att stärka och ge god grund för nämnders möjlighet
att göra miljöarbetet än mer effektivt.

2.8 Nämndmål: Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom
samverkan och samarbete
Beskrivning

Samverkan med andra organisationer är en viktig faktor för att kunna leverera i enligt
med det kommunala grunduppdraget i framtiden. Ökade krav från kommunens invånare
och behov av effektiviseringar gör dessutom att samverkan måste ske på ett annat sätt
än tidigare. Områden för samverkan gemensamt med andra kommuner ska identifieras
och samarbete ska inledas inom de områden som bedöms ge bäst effekt. Modeller för
samverkan ska också utvecklas. Samverkan inom den egna kommunala organisationen
ska också stärkas.
Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila
försvaret. Under 2020 genomförs Totalförsvarsövning TFÖ.

Kommentar

Verksamheterna inom kommunstyrelsen ser löpande över möjligheterna för samverkan
såväl internt som externt. Kommungemensamma projekt och nätverk samt samarbeten
med andra organisationer har initierats under perioden.
Bland annat har ett arbete enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet)
inletts med samordning på Trygghets- och preventionsenheten. Metoden bygger på
samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Bland
aktörerna återfinns bland annat alla kommunens kontor, väktare, lokalpolis, lokala
bostadsbolag och föreningar.
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Kommunen har varit medskapare till och deltar även i ett nytt samverkansforum för
flera nordvästkommuner gällande brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor, under
benämning Tryggsam.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2020

Redovisat 2020

Avvikelse
2019

Avvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

187 413

51 033

185 994

54 330

1 419

3 297

4 716

4 808

Samhällsbyggna
dskontoret

27 278

22 683

31 988

99 338

-4 710

76 655

71 945

35 052

175

650

0

704

175

54

229

-1 957

214 866

74 366

217 982

154 37
2

-3 116

80 006

76 890

37 903

Försäljning
tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Redovisat 2020

Avvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

11 657

296

9 511

310

2 146

-14

2 132

Samhällsbyggna
dskontore

161

37

161

38

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

11 818

333

9 672

348

2 146

-15

2 131

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa

3.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 76,9 mnkr.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 4,7
mnkr. Överskottet förklaras delvis av minskade personalkostnader då vakanta tjänster
inte tillsatts eller att det varit ett glapp mellan vakans tills tjänsten blivit tillsatt. Utöver
detta förklaras överskottet även till viss del av den statliga ersättningen för höga
sjuklönekostnader där kontoret inte ersatt med vikarier vid kortare sjukfrånvaro.
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att planerade
aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya lösningar har
skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till invånare och
verksamheter i kommunen.
En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds take awayluncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra veckor, kostnaden
uppgår till 0,6 mnkr.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 72,2 mnkr.
Samhällsbyggnadskontoret har under år 2020 gjort vissa organisatoriska förändringar
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2020
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och personalförändringar inom kontorsledning och strategisk planering vilket har
resulterat i tillfälliga besparingar motsvarande 0,8 mnkr. Planavdelningen visar ett
underskott på 0,8 mnkr.
Under år 2020 har exploateringsavdelningen fått intäkter av extra ordinär karaktär. I
huvudsak har dessa inkommit i december år 2020. Dessa består av
gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag samt gåvor i form av vägar. Tidigare
hamnade dessa intäkter som en inkomst på investeringarna men med RKRs nya
rekommendationer ska dessa intäktsföras.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Totalt har kommunstyrelsens verksamheter haft kostnader direkt kopplade till Covid-19
motsvarande 1937 tkr och man har mottagit statsbidrag motsvarande 1058 tkr.
En snabb omställning har krävts för verksamheter så som kommunikation, kansli och
personal för att stötta och lösa situationer och behov som uppstått, exempelvis digitala
möten, stöd i arbetsmiljöarbetet och webbportaler med aktuell information gällande
covid samt inspirera till aktiviteter på hemmaplan vid lov.
Säkerhet och beredskapsenheten har under året haft kostnader för de insatser som FRG
bidragit med, vilket man fått kompensation för genom statsbidrag motsvarande 768 tkr.
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl intern som externt.
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens ITplattform och därmed utvecklingen av densamma. Covid-19 har inneburit ökade
kostnader för IT drift motsvarande 167 tkr, av dessa har 83 tkr kompenserats av
statsbidrag.
Covid-19 har medfört mindre användning av Bilpoolen så att kostnadstäckning
motsvarande 80 tkr för de fasta kostnaderna inte nås. Ingen kompensation från
statsbidrag.
För att stötta det lokala näringslivet samt bidra till minskad smittspridning har
kommunen bekostat en satsning vilket inneburit att gymnasieelever folkbokförda i
Upplands-Bro kommun erbjöds möjlighet att hämta take away-luncher vid lokala
restauranger under den period som distansundervisning bedrevs. Satsningen uppgick till
ca 600 tkr. Detta har inte kompenserats genom statsbidrag.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
Brobyggare

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2020

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

3 121

4 596

0

4 596

3 121

4 596

0

Summa

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

Redovisat
2019

Redovisat
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

0

7 364

0

0

0

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

40

920

880

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 025

3 000

-25

0

Investeringsram KLK

2 690

0

700

2 690

1 990

0

750

550

0

200

200

0

10 000

0

284

10 000

9 716

0

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

455

-3 700

7 545

11 245

7 545

Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

7 783

0

1 390

7 783

6 393

6 393

Våtmark vid
Lejondalssjön

0

0

12,5

0

-12,5

0

Våtmark vid Örnässjön

0

0

11,3

0

-11,3

0

Utveckling av Tibbleviken

0

0

-180

0

180

0

Permakultur Råby

0

0

-15

0

15

0

Upplands-Bro
Kungsängen-Tibble
1:644

0

0

8 000

0

-8 000

0

Digitalisering av
detaljplaner

0

0

228

0

-228

0

33 223

1 085

17 159,8

32 138

22 342,2

Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering

Summa

Ombudgeteras
till 2021

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Merparten av medlen,
800 tkr, är reserverade för sista etappen i överflytten av kommunens verksamhetsnät
från Stokab till att hyra fiber i IP-onlys stadsnät. Etappen är genomförd men inte slutligt
reglerad.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-anläggning. Årlig avsatt post i
investeringsbudgeten. Medel för året är förbrukade. Huvudaktiviteten under året har
varit att byta ut och uppgradera kommunens trådlösa (Wifi) nät. Nätet är tillgängligt på
ca 70 verksamhetsställen och omfattar 500 accesspunkter. I samband med förändringen
har nytt generellt gästnät införts i form av det publika nätet WiFi4EU.
Investeringsram KLK
Investeringar har gjorts i utrustning till mötesrummen för att kunna genomföra digitala
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2020
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möten.
Översyn Furuhällshuset
Projektet har avslutats och kvarvarande investeringsmedel lämnas tillbaka.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter hade möjlighet att söka medel
från denna pott två gånger under 2020. Totalt har medel om 4,5 mnkr beviljats, varav
2,5 mnkr omgång 1 och 1,9 mnkr omgång 2.
Lejondalssjön
Upphandling för restaurering av Lejondalssjön genomfördes under 2020. Vattenresurs
AB är upphandlade på totalentreprenad. Åtgärderna ska enligt avtal vara
färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till denna långa utförandetid är
konkurrensen med andra projekt och reningstekniker i vattenverk gällande resurser och
kompetens. Etableringen är genomförd och 40 hektar av sjöns djupare bottnar är
behandlade. Planen är att behandling ska ske 2020 och 2021 tills bra resultat uppnåtts.
LOVA-bidrag på 5,0 mkr ha beviljats för delar av projektet och 75% av bidraget har
utbetalats.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2022. Under 2020 har följande
åtgärder genomförts: Avverkning av träd och fräst strandäng och satt upp nytt stängsel
vid Raskeboda, upprättat bygghandlingar och erhöll alla lov för att bygga om parkdelen
vid Lillsjöbadet, erhöll tillstånd och lov för att bygga en ny entré och parkeringsplats
vid Enköpingsvägen.
Våtmark vid Lejondalssjön
Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna
kommer från stadsbidrag LONA. 270 tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen år 2018.
Under 2020 genomfördes utredning och beskrivning av våtmarken. Erhöll alla lov för
naturreservat och vattenverksamhet. Inväntar ramavtal för entreprenad.
Våtmark vid Örnässjön
Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 90 % av kostnaderna kommer
från stadsbidrag LONA. 270 tkr i statligt bidrag från Länsstyrelsen år 2018. Utredning
och beskrivning av våtmarken genomfördes. Erhöll alla lov för naturreservat och
vattenverksamhet. Inväntar ramavtal för entreprenad.
Utveckling av Tibbleviken
Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid Tibbleviken.
Uppdelat i flera projekt. Inom ramen statligt bidrag, LONA, på 180 tkr ifrån
Länsstyrelsen år 2018 togs en utvecklingsplan fram, 90 % av kostnaderna kommer från
stadsbidrag LONA. 2019 erhölls LONA-bidrag för att utföra åtgärder från
utvecklingsplanen på kommunens mark. 50 % av kostnaderna kommer från statligt
bidrag från Länsstyrelsen, 265 tkr. Under 2020 har bland annat följande åtgärder
genomförts: Fräsning av strandäng, frihuggning av ekar och öppnat ett gångstråk, grusat
upp två stigar, omvandlat gräsmatta till äng, planterat kungsängsliljor, backsippa,
backnejlika och stödsådd i ängen samt uppfört informationsskylt.
Permakultur Råby
2020 sökte vi LONA-bidrag, statligt bidrag från Länsstyrelsen, för att få igång en
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gemensamhetsodling med inriktning på permakultur och erhöll 50 tkr. Under 2020 har
bland annat följande åtgärder genomförts: slyröjning, plantering av bärbuskar
tillsammans med Råby förskola, tillverkat odlingslådor, uppfört grill och sittplatser. En
informationsinsats har genomförts i syfte att locka personer som vill skapa en förening
genom artikel i tidning och på kommunens hemsida, möte med hyresgästföreningen och
en informationsskylt.
Digitalisering av detaljplaner
Planavdelningen har beviljats 250 tkr i medel för digitalisering av detaljplaner.

3.7 Exploateringsredovisning
Totalt till och med 201912-31

Upparbetat 2020

Totalt till och med 2020-12-31

Exploatering
sprojekt

Drift

Mark

Investe
ring

Drift

Mark

Invest
ering

Drift

Mark

Invest
ering

Totalt

Norrboda
(HSB)

2 347

0

-2 150

0

0

0

2 347

0

-2 150

197

NORRBOD
A - Brunna
verksamhets
område

48 996

0

-802

-283

0

-7 989

48 713

0

-8 791

39 922

Ringvägen

60 982

-460

-24
887

11 711

0

-1 332

72 693

-460

-26
219

46 014

Äldreboende
Lillsjöbadvä
g

-785

0

0

0

0

0

-785

0

0

-785

Förskola
Lillsjö
badväg

15 252

0

-146

0

0

-8 328

15 252

0

-8 474

6 778

Kockbacka
finplanering

51 924

-1 870

-54
885

-104

0

-4 753

51 820

-1 870

-59
638

-9 688

Trädgårdsst
aden i Bro
Dp1

-21
339

-9 399

-22
216

-793

0

-9 559

-22
132

-9 399

-31
775

-63 306

Hästsportanl
äggning
Önsta

22

0

-92

0

0

0

22

0

-92

-70

Tegelhagen

-1 172

0

-9 653

42 572

0

-61
069

41 400

0

-70
722

-29 322

Granhamma
rsvägen
etapp 2

-172

0

-2 424

-721

0

-27
966

-893

0

-30
390

-31 283

Skällsta
industriområ
de

9 713

-1 913

-1 305

0

0

0

9 713

-1 913

-1 305

6 495

Högsbytorp

118

0

-31

0

0

0

118

0

-31

87

0

0

0

0

-14
625

0

0

-14
625

0

Utveckling
av Bro
stationsområ
de
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Avslutade
projekt:
Blommans
förskola

162

0

52

Jursta 3:14

-467

0

Summa

168
476

-16
342

1 232

-2 797

1 394

0

-2 745

-1 351

-112

12 150

-12
150

11 683

0

-12
262

-579

-141
954

65 764

-135
943

231 34
5

-28
267

-254
594

-51 516

-14
625

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för
trafik. Några arbeten återstår dock att genomföra. Klart våren 2021.
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på
Ringvägen klart. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen planeras att startas under våren 2021.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator genomförda.
Fortsätter 2021.
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden har i stort varit pausad under 2020 med
anledning av beslut från MMD att kommunen ska inkomma med en anmälan om
vattenverksamhet för att kulvertera Sätrabäcken. Utbyggnad av infrastruktur i områden
som ej berörs av vattenverksamheten, väntas starta våren 2021.
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan genom Tegelhagen, från Rösaringsvägen ner
till Tegelbruket pågår. Det omfattar VA-ledningar, torgytor, dagvattenlösningar,
parkeringar och busshållplatser etc. Etapp1 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 i början av
2022.
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid
förskolan och Lillsjöbadet är slutförda. Finplaneringsarbeten pågår klart årsskiftet
2020/2021.
Blommans förskola Finnsta: Projektet slutfört
Jursta 3:14: Projektet slutfört
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1

Inledning

I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året.



Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband
med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits
under året
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2

Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande:

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)
2.1.1 Process: Rekrytering
Risker: Kostnader till följd av att felrekryteringar sker
Kontrollmoment
Kandidatundersökning
Ingen avvikelse

Annons- och processgranskning
Ingen avvikelse

Kommentar
Genomförs löpande efterhand när rekryteringar
genomförts. En positiv trend kan skönjas och överlag är
responsen kopplat till undersökningen från de kandidater
som genomför undersökningen god och de är nöjda med
processen.
Annons- och processgranskning sker löpande, samtliga
annonser granskas av rekryteringsfunktionen innan
publicering och vid behov av justeringar kontaktas
respektive rekryterande chef. Målet är att minst hälften
av alla annonser som kommer in ska gå att publicera
direkt utan behov av förändring, vilket uppfyllts under
året.

2.1.2 Process: IT-infrastruktur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller
inte legala krav
Kontrollmoment

Kommentar

Trygghet hos kommunens systemförvaltare

Uppföljning gjord via enkät till systemförvaltare. 78 %
anser sig trygga eller mycket trygga i sin roll som
systemförvaltare. 17% anser sig mindre trygga och 4%
anser sig otrygga.

Mindre avvikelse
Dialog mellan systemförvaltare och systemägare
Större avvikelse

Uppföljning gjord via enkät till systemägare. 16 av 24 st
har svarat. 55% anger att de inte har regelbundna
uppföljningsmöten med sina systemförvaltare medans
45% anger att man har det.
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2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)
2.2.1 Process: Politiskt beslutsfattande
Risker: Politiskt antagna beslut blir inte kända
Kontrollmoment
Kontroll av beslut
Ingen avvikelse

Kommentar
Kansliavdelningen har inte funnit någon avvikelse att
rapportera. Under året 2020 har uppgiften att expediera
beslut flyttats över från nämndsekreterare till berörd
nämnds registrator. Det ger en bättre överblick över ett
ärendes gång och en effektivare hantering.

2.2.2 Process: Avtalstrohet
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade
varor och tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.
Kontrollmoment

Kommentar

Kontroll av avtalstrohet

Rapportering har skett under första halvåret 2020 med
god respons. Fortsatt arbete kommer göras under 2021.
Samarbete med controllerfunktionen har inletts
avseende "Rapportering ej avtalsköp".

Mindre avvikelse

Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020
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3

Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande:

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet
av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som
identifierats vid genomförda kontrollmoment.

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)
3.1.1 Process: Lokalförsörjning
Risker: Kostnader uppstår till följd av oförutsedda lokalbehov
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Under 2020 definierades regler för
lokalförsörjningsprocessen vilka beslutades i
kommunfullmäktige. En lokalbehovsrapport,
som är första steget i processen, togs fram
genom samverkan mellan kontoren. För de
behov som framkom i rapporten gjordes
därefter en prioritering och en
lokalförsörjningsplan inkluderades i
budgetbeslutet för 2021, delvis som
investering. Under slutet av 2020 startades
arbetet med att ta fram en
lokalbehovsrapport för budgetåret 2022 med
en horisont som sträcker sig till 2029. Även
denna behovsrapport togs fram genom
samverkan mellan kontoren.

Upprätta lokalförsörjningsplan

Avslutad

3.1.2 Process: Rekrytering
Risker: Kostnader till följd av att felrekryteringar sker
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Utbildningsinsatser genomförs löpande utifrån
behov som identifieras. Exempel på
utbildningar som genomförts under året kopplat
till rekryteringsområdet är kring upprättandet av
annonser, blockutbildningar samt specifika
utbildningar för fackliga representanter.

2020-12-31

All rekrytering sker numer av kommunen
själva. Verksamheterna arbetar mer
kompetensbaserat utifrån att det är högre
kvalitet på våra annonser, som alla
kvalitetssäkras innan publicering.

Kvalitetssäkra kunskapen via utbildningsinsatser

Avslutad
Utveckla arbetet med den nyinrättade
rekryteringsfunktionen

Avslutad
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Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Har till viss del använts vid chefsrekrytering för
att hitta röda tråden i vad som eftersöks.
Baserat på data och kvalificerade gissningar
om kandidatens specifika egenskaper
identifieras minsta gemensamma nämnare
som kan bidra till att hitta och rekrytera rätt
medarbetare.

Starta upp arbetet med generella kvalitetssäkrade
kravprofiler (Personas)

Avslutad

3.1.3 Process: Omvärldsbevakning
Risker: Bristande planeringsförutsättningar
Åtgärder

Slutdatum

Inrätta systematisk omvärldsbevakning
2020-12-31
Avslutad

Kommentar
Omvärldsbevakning för att fånga upp hur
förändringar i omvärlden som kan påverka
kommunen, men också att hitta nya sätt att
tänka och ta tillvara resurser som finns pågår
löpande. Under 2021 när budgetprocessen
2022 inleds är det planerat för att ett stort fokus
ska ligga på att verksamheternas resultat ska
jämföras med andra organisationer. Utifrån
jämförelser med andra och och lärande utifrån
goda exempel ska förbättringsområden
identifieras.

3.1.4 Process: IT-infrastruktur
Risker: Verksamhetssystemen stödjer ej verksamhetens processer, uppfyller
inte legala krav
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
2019 påbörjades ett utvecklingsarbete som går
under rubriken Systematisk systemförvaltning.
Syftet med processen Systematisk
systemförvaltning är att utveckla kommunens
kontor och dess systemägare och
systemförvaltare i sina roller för att stärka
förvaltningsprocessen. Syftet med
systemförvaltning är att ge nytta och
effektivisering till verksamheten på ett
kostnadseffektivt sätt.
Åtgärder som gjorts/görs:

Upprätta en systematisk uppföljning av
kommunens systemförvaltning
2020-12-31
Avslutad

Handbok Systemförvaltning – för
bland annat tydliggörande av roller
och ansvar
Organisation för säkerhet,
informationssäkerhet och dataskydd
– för ytterligare förtydligande av
roller och ansvar
Fortsatt drivning av Lokalt
systemförvaltarforum (LSF) per
kontor där arbete med
dokumentation av system är
prioriterat
Introduktionsträff för ny
systemförvaltare
Via LSF erbjuds de systemförvaltare
som så önskar individuellt stöd
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Risker: Känslig information hamnar i orätta händer
Åtgärder

Slutdatum

Skapa en ny nulägesbild av vad som är känslig
information i kommunen
2020-12-31

Kommentar
Kommunen har under 2020 genomfört och
upprättat en Säkerhetsskyddsanalys där
samtliga kontor har medverkat. Det är i denna
analys som eventuellt känslig informationen
identifieras.
Säkerhetsskyddsanalysen ligger tillgrund för
upprättande av respektive kontors
säkerhetsskyddsplan (handlingsplan).
Arbetet med säkerhetsskyddsplanerna har
dock påverkats av den rådande pandemin då
arbetet måste ske fysiskt i grupper där
säkerhetskänslig information kommer att
hanteras. Arbetet kommer att återupptas så
snart situationen tillåter.

Avslutad

3.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)
3.2.1 Process: Upphandling
Risker: Risk för uppdelade upphandlingar av varor/tjänster av samma slag samt
risk för köp utanför avtal.
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Planeringen för ett upphandlingsforum, som
bland annat blir ett verktyg för att diskutera
framtida behov – gemensamma köp, har gjorts
men är inte igång ännu. Arbetet med detta
påbörjades under 2020 då bland annat
information skickades ut till kontorschefer som
fick i uppdrag att utse representanter som är
lämpliga att delta i forumet. Införandet löper
vidare under 2021.

2020-12-31

Detta är ett pågående förvaltningsarbete och
upphandlingsenheten fokuserar på att se till att
de avtal som är verksamhetskritiska finns
tillgängliga i första hand. En stor förbättring
som gjorts under året är att kommunen nu är
anslutna STIC's avtal i de fall det är möjligt.

2020-12-31

Utbildningstillfällen rörande upphandling och
avtal har genomförts löpande under året.
Sedan i maj har ett nytt initiativ med
"Direktupphandlings-workshops" införts. Syftet
med dessa är att verksamheten lättare och mer
skyndsamt ska kunna få stöd i utförandet av
direktupphandlingar. Dessa workshops hålls
ca varannan vecka.

Inrättande av ett upphandlingsforum med
representanter från de olika kontoren.

Försenad

Säkerställa att avtalskatalogen är uppdaterad
samt innehåller alla avtal.

Avslutad

Utbildning av medarbetare om offentliga köp.

Avslutad

3.2.2 Process: Avtalstrohet
Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade
varor och tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.

Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020

8(10)

37 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen - KS 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen : 2. Bilaga - Uppföljning Intern styrning och kontroll 2020 Kommunstyrelsen

Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Rapporten har skickats ut under första halvåret
av 2020 med god respons. Under senare
halvåret har arbetet med 2021 års
upphandlingsplan prioriterats då detta också är
ett verktyg för att identifiera avtal som kräver
åtgärd så som förlängning eller ny
upphandling. Avtalsrapporteringen kommer att
fortsätta under 2021.

2020-12-31

Arbetet med denna rapportering påbörjades
under 2020. Rapporten distribueras till
kontorschefer samt en del enhetschefer.
Utöver detta har även ett arbete för att
involvera controller-funktionerna inletts under
året, rapporten skickas även till controllers som
på så sätt kan använda den som en del i det
övriga ekonomiska uppföljningsarbetet.

Rapportering avtal

Avslutad

Rapportering ej avtalsköp

Avslutad

3.3 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)
3.3.1 Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Sämre resultat i projekt
Åtgärder

Ta fram beskrivningar och rutiner för att beskriva
de olika processtegen mer ingående, f.f.a. i
gränssnitten mellan plan och genomförande samt
mellan genomförande och drift.

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Samhällsbyggnadskontoret har under 2020
inlett ett arbete med processer, som ska
förtydliga och förstärka samverkan mellan
avdelningar inom hela
Samhällsbyggnadskontoret. Fortsatt
implementering av
samhällsbyggnadsprocessens alla delar,
styrdokument, projektstyrning, kommunikation
internt och externt med mera. Ett fördjupat
arbete med hur vi dokumenterar och hanterar
dokument, dokumenthanteringsplanen, rutiner
med mera.

Avslutad

3.4 Tillförlitlig finansiell rapportering (Samhällsbyggnadskontoret)
3.4.1 Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Underfinansierade projekt
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Ett förslag är framtaget. Intern remiss och
bearbetning av förslaget kommer att ske under
kvartal 1 och 2, 2021.

Ta fram en rutin som beskriver hur ekonomin ska
hanteras för stora projekt med betydande
kostnader och långa genomförandetider.

Avslutad
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3.5 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)
3.5.1 Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker: Att kommunen begår formella fel och bryter mot lagstiftningen
Åtgärder

Ta fram beskrivningar och rutiner för att beskriva
de olika processtegen mer ingående, f.f.a. i
gränssnitten mellan plan och genomförande samt
mellan genomförande och drift.

Avslutad

Slutdatum

Kommentar

2020-12-31

Processbeskrivningar har tagits fram för de
olika arbetsmomenten. Kritiska processteg har
genomlysts vilket utmynnat i förslag på
förbättringar, bland annat i tidiga skeden samt
vid överlämning mellan plan och exploatering.
Mallar och rutiner uppdateras, anpassas och
tas fram där det saknas. Om processerna
snabbas på via undantag vid beslut finns risk
att inte alla moment blir kvalitetssäkrade. Nya
riktlinjer kring planprioritering och aktualisering
av planprioritering att ta hänsyn till.

Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020

10(10)

37 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen - KS 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Kommunstyrelsen : 2. Bilaga - Uppföljning Intern styrning och kontroll 2020 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020

11(10)

