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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ylva.Malm@upplands-bro.se

Bygglovstaxa från 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Förslag till taxa för ärenden inom Plan- och bygglagens område antas, i
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden 2021-04-22 med justering
enligt följande:
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd Planenligt 25 625 kr
A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr
A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr
2. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och gäller tillsvidare.
3. Bygg-och miljönämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt
PKV-index.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 22 april §48 beslutat om att föreslå
Kommunfullmäktige en ny Bygglovstaxa.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret arbetade fram ett förslag på ny taxa enligt SKR:s
taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och
miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål
från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de
stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt
förslag arbetades då fram i enlighet med de önskemålen til Bygg-och
miljönämndens sammanträde den 22 april 2021. Bygg- och miljönämnden då
fattade beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya taxan från januari
2022.
Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess
reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och
bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga
kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan
styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra
samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större
byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid.
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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Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för
ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är
skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i
varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella
tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande
på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den
handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger
till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya
föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i
linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med
faktisk nedlagd handläggningstid. För att den nya taxan ska kunna användas
behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift
för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu
gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av
handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.
Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per
timme.
Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har
kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli
billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag


Förslag till Bygglovstaxa från 2022



Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige
16 juni 2011 Kf §57



Tjänsteskrivelse den 29 april 2021



Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22
april 2021

Ärendet
Bakgrund
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggning av exempelvis
bygglov, planbesked och andra ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Att
upprätta och besluta om taxan är ett kommunalt ansvar och som stöd i arbetet
tar Sveriges kommuner och regioner (SKR) fram underlag för
taxekonstruktion. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet
som ska finansieras via avgifter. År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för
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konstruktion av PBL-taxa. Målet med det nya underlaget var att kunna bidra
till att kommunala taxor blir långsiktigt hållbara samt lätta att förstå och arbeta
med. Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 analyserat sitt arbetet för att ta
handläggningstider för respektive ärende samt delmoment som prövas mot
plan- och bygglagen. Dessa tider redovisas i underlaget, som utgår från den
mall som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram.
Förutsättningar
Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det
skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför
även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt förfrågan går att
svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. Sökanden
som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer
kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar,
varav vissa ibland inte kommer fram förrän vid bygglovsprövningen och
ärendet har kunnat granskas ordentligt. Olika åtgärder återfinns i olika tabeller
och den totala avgiften måste beräknas genom en formel. Detta gör att
samhällsbyggnadskontoret idag inte kan lämna ut ett exakt belopp utan
förbehåll och taxan kan inte presenteras i sin helhet, på ett förståeligt sätt, via
kommunens hemsida eller annat forum. Avgiften baseras idag till största del på
bruttoarea, vilket inte alltid har en koppling till den faktiska tiden som ärendet
kräver i handläggning. Detta resulterar i att ärenden som har en liten bruttoarea,
exempelvis en mindre komplementbyggnad, kostar mindre än vad den faktiska
kostnaden för handläggningen är, d v s nedlagd handläggningstid. Ärenden
med stor bruttoarea, exempelvis flerbostadshus, kan i många fall bli dyrare än
vad kostnaden för handläggningen är. Rimligheten att exempelvis en fem kvm
större byggnad genererar ett par tusen kronor i ökad avgift är svår att motivera,
både för sökande och för tjänstemän.
Förslag till taxa
I förslaget till taxa och avgifter inom plan- och bygglagen är kostnaden direkt
kopplad till sökt åtgärd men även för respektive delåtgärd som kommunen
utför under hela handläggningen. Förslaget innebär därmed, förutom att den är
mer rättvis, en trygghet för de sökande, de kan direkt få veta den totala avgiften
för ansökan eller exempelvis vad ett extra platsbesök har för avgift. Taxan
kommer även att vara möjlig att lägga ut på hemsidan. En del ärenden ligger
kvar på timdebitering, detta är främst de ärenden som är svåra att beräkna en
genomsnittlig tidsåtgång för på grund av ärendets komplexitet. Förhoppningen
är att dessa ska inarbetas på sikt och generera en fast avgift. Det nya förslaget
till taxa kommer att innebära att små ärenden blir dyrare än idag men de
kommer däremot att stå i rimligare proportion till de faktiska kostnaderna för
nedlagd handläggningstid. Större åtgärder kommer i överlag bli lite billigare än
dagens taxa, men också stå i en rimligare proportion till de faktiska

3 (4)

66 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Bygglovstaxa från 2022

Datum

Vår beteckning

2021-04-29

KS 21/0308

kostnaderna. För att den nya taxan ska kunna användas behöver
handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift för
handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) m fl. I nu gällande
taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av
handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.
Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per
timme.
Underlaget för timtaxan redovisar en uträknad kostnad per timme som är
beräknad på genomsnittliga kostnader för befintlig personal, lokaler, OHkostnader m m. Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan
indexuppräknas årligen enligt PKV.

Barnperspektiv
Att ha en taxa för plan-och bygglovstaxa som bättre speglar det arbete som
kommunens tjänstemän lägger ner innebär att kommunens ekonomiska medel
kan läggas på investeringar som ger bättre förutsättningar för barn.

Linda Edgren

Ylva Malm

Tf Samhällsbyggnadschef

Tf bitr Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Förslag till Bygglovstaxa från 2022
2. Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige
16 juni 2011 Kf §57
3. Protokollsutdrag från Bygg-och miljönämndens sammanträden den 22
april 2021

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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1 Allmänna bestämmelser
1.1
Syfte och tillämpning
Denna taxa ersätter den befintliga taxan som var antagen av
Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, förutom tabell 7 Avgift för
planbesked och tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A.1-A.14
samt A.17-A.21 och tidsuppskattningar A.1-A.14 samt A.17-A.21 i
kommunens beslut att anta taxan.
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§
PBL.
Taxan tillämpas för Bygg-och Miljönämndens handläggning av ärenden etc.
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.
Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp
framgår av taxetabell A.1-A.14 samt A.17-A.21. Med ärendetyp avses typ av
besked, beslut, handläggning.
1.2
Mervärdesskatt
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i
tabell A.1-A.14 samt A.17-A.21 fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt
ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.
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1.3
Principer
Enligt denna taxa utgår avgift för:
• beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
• beslut om lov,
• tekniska samråd och slutsamråd,
• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
• expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
1.4
Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört
uppdrag ska erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts
vid beställningen.
1.5
Betalning och fakturering
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av
den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser,
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats
eller beställd åtgärd vidtagits.
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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Avgift får tas ut i förskott. Bestämmelsen syftar till att kommunen ska ha
möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill
säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är
däremot ingen skyldighet. För återbetalning av avgift, se punkt 2.10.
1.6
Indexuppräkning av taxan
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år
taxan börjar gälla. Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober
månad året före avgiftsåret. Indexuppräkning innebär att föregående års belopp
multipliceras med (1+indexförändringen). Vid en flerårig uppräkning sker
multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare.
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2 Avgift enligt tabell
2.1
Handläggningskostnad per timme
Handläggningskostnaden per timme är 1250 kronor för ärenden avseende
taxetabell A.1-A.14 och A.17-A.21.
2.2
Tillämplig taxa
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en
lägre avgift för den sökande.
2.3
Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden
om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med
25%, 50% eller 75%.
2.4

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av
säsongskaraktär
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för
motsvarande åtgärd.
2.5
Timdebitering
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma,
anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall
genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.
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2.6
Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A.1-A.14
samt A.17-A.21 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för
handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid
för handläggning av ärendet.
2.7
Extra samråd, startbesked med mera
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns
önskemål om extra startbesked, arbetsplatsbesök med mera kan tillval göras
enligt tabell A14.
2.8
Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller
avvisas.
Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt
vidtagits i ärendet.
2.9
Ändring av taxan
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.
2.10 Återbetalning av avgift
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter
lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära
avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit.
Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
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2.11 Ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01.
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3 Taxetabeller
A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna
och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser.
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser,
givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller
inte av ett tidigare givet förhandsbesked.
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk
Standard, SS 21054:2009.

A1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande
A 1.2 lovpliktiga komplementbyggnader samt
andra bygglovspliktiga och
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i
A 1.3 samma ansökan som nybyggnaden av
bostadshuset.

Planenligt

33 750 kr

Avviker från detaljplan

37 500 kr

Utanför planlagt område

37 500 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även
tillhörande lovpliktiga
A 1.5
komplementbyggnader samt andra
bygglovspliktiga och anmälningspliktiga
A 1.6 åtgärder som ingår i samma ansökan som
nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt

25 000 kr

Avviker från detaljplan

28 750 kr

Utanför planlagt område

28 750 kr
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A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd
A 1.8

Planenligt

18 750 kr

Avviker från detaljplan

21 250 kr

A 1.9

Utanför planlagt område

21 250 kr

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd
A 1.11

Planenligt

12 500 kr

Avviker från detaljplan

15 000 kr

A 1.12

Utanför planlagt område

15 000 kr

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Planenligt

18 750 kr

A 1.14

Avviker från detaljplan

21 250 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

21 250 kr

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

12 500 kr

A 1.17

Avviker från detaljplan

15 000 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

15 000 kr

A 1.19 Ny- och tillbyggnad av mycket enkel
karaktär, utan tekniskt samråd, t.ex.
A 1.20
växthus, oisolerat uterum, skärmtak, förråd
A 1.21 ≤ 15 kvm, carport, tillbyggnad, kolonistuga
och komplementbyggnad

Planenligt

4 375 kr

Avviker från detaljplan

6 250 kr

Utanför planlagt område

6 250 kr

A 1.22 Mur och plank, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 625 kr

A 1.23

Avviker från detaljplan

8 750 kr

A 1.24

Utanför planlagt område

8 750 kr

A 1.25 Fasadändring stor, utan tekniskt samråd

Planenligt

8 750 kr

A 1.26 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd

Planenligt

4 375 kr

A 1.27 Rivningslov för enbostadshus eller
komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
A 1.28 Marklov, utan tekniskt samråd

Planenligt

3 750 kr

Planenligt

5 625 kr

A 1.29

Avviker från detaljplan

8 750 kr

A 1.30 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex.
ombyggnad, ändrad användning, inredande
A 1.31
av ytterligare bostad
A 1.32

Planenligt

17 500 kr

Avviker från detaljplan

20 000 kr

Utanför planlagt område

20 000 kr

A 1.33

Planenligt

11 250 kr
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A 1.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex.
Avviker från detaljplan
ombyggnad, ändrad användning, inredande
A 1.35
Utanför planlagt område
av ytterligare bostad
A 1.36 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (fristående
eller sammanbyggda) utöver det första, i en och samma ansökan
(gruppbebyggelse)

A2

13 750 kr
13 750 kr
16 250 kr

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

A 2.1 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.2

Planenligt

28 750 kr

Avviker från detaljplan

31 250 kr

A 2.3

Utanför planlagt område

31 250 kr

A 2.4 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.5

Planenligt

20 000 kr

Avviker från detaljplan

22 500 kr

A 2.6

Utanför planlagt område

22 500 kr

A 2.7 Nybyggnad 101 - 500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.8

Planenligt

53 750 kr

Avviker från detaljplan

60 625 kr

A 2.9

Utanför planlagt område

60 625 kr

A 2.10 Nybyggnad 501 - 1000 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
A 2.11

Planenligt

83 750 kr

Avviker från detaljplan

91 250 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

91 250 kr

A 2.13 Nybyggnad 1001 - 5000 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
A 2.14

Planenligt

145 000 kr

Avviker från detaljplan

185 000 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

185 000 kr

A 2.16 Nybyggnad 5001 - 10000 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
A 2.17

Planenligt

218 750 kr

Avviker från detaljplan

285 000 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

285 000 kr

A 2.19 Nybyggnad 10001 - 15000 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
A 2.20

Planenligt

297 500 kr

Avviker från detaljplan

390 000 kr

A 2.21

Utanför planlagt område

390 000 kr
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A 2.22 Nybyggnad 15001 - 25000 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
A 2.23

Planenligt

401 250 kr

Avviker från detaljplan

520 000 kr

A 2.24

Utanför planlagt område

520 000 kr

A 2.25 Nybyggnad ≥ 25001 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.26

Planenligt

507 500 kr

Avviker från detaljplan

662 500 kr

A 2.27

Utanför planlagt område

662 500 kr

A 2.28 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält,
A 2.29
enkla växthus 0 - 500 kvm (BTA+OPA)
A 2.30

Planenligt

15 000 kr

Avviker från detaljplan

18 125 kr

Utanför planlagt område

18 125 kr

A 2.31 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält,
A 2.32
enkla växthus 501 - 1000 kvm (BTA+OPA)
A 2.33

Planenligt

25 000 kr

Avviker från detaljplan

30 625 kr

Utanför planlagt område

30 625 kr

A 2.34 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält,
A 2.35
enkla växthus ≥ 1001 kvm (BTA+OPA)
A 2.36

Planenligt

45 000 kr

Avviker från detaljplan

56 250 kr

Utanför planlagt område

56 250 kr

A 2.37 Nybyggnad av enkla små byggnader utan
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd,
A 2.38
byggbodar 0 - 50 kvm (BTA+OPA)
A 2.39

Planenligt

10 625 kr

Avviker från detaljplan

13 750 kr

Utanför planlagt område

13 750 kr

A 2.40 Nybyggnad av enkla små byggnader utan
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd,
A 2.41
byggbodar ≥ 51 kvm (BTA+OPA)
A 2.42

Planenligt

19 375 kr

Avviker från detaljplan

25 000 kr

Utanför planlagt område

25 000 kr

A 2.43 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt samråd
A 2.44

Planenligt

22 500 kr

Avviker från detaljplan

26 250 kr

A 2.45

Utanför planlagt område

26 250 kr

A 2.46 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd
A 2.47

Planenligt

15 000 kr

Avviker från detaljplan

18 750 kr

A 2.48

Utanför planlagt område

18 750 kr

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt samråd
A 2.50

Planenligt

25 625 kr

Avviker från detaljplan

31 250 kr
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A 2.51

Utanför planlagt område

31 250 kr

A 2.52 Tillbyggnad eller ombyggnad 101 - 1000
kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
A 2.53

Planenligt

40 625 kr

Avviker från detaljplan

46 250 kr

A 2.54

Utanför planlagt område

46 250 kr

A 2.55 Tillbyggnad eller ombyggnad ≥1001 kvm
(BTA+OPA) med tekniskt samråd
A 2.56

Planenligt

72 500 kr

Avviker från detaljplan

79 375 kr

A 2.57

Utanför planlagt område

79 375 kr

A 2.58 Fasadändring stor, med tekniskt samråd

Planenligt

18 750 kr

A 2.59

Avviker från detaljplan

21 250 kr

A 2.60 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd

Planenligt

11 250 kr

A 2.61

Avviker från detaljplan

13 750 kr

A 2.62 Balkonger eller inglasning av balkonger 1 5 balkonger/hus utan tekniskt samråd
A 2.63

Planenligt

7 500 kr

Avviker från detaljplan

9 375 kr

A 2.64 Balkonger eller inglasning av balkonger >5
balkonger/hus utan tekniskt samråd
A 2.65

Planenligt

13 750 kr

Avviker från detaljplan

16 875 kr

A 2.66 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex.
ändrad användning, inredande av
A 2.67
ytterligare lokal eller bostad
A 2.68

Planenligt

28 750 kr

Avviker från detaljplan

31 250 kr

Utanför planlagt område

31 250 kr

A 2.69 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex.
ändrad användning, inredande av
A 2.70
ytterligare lokal eller bostad
A 2.71

Planenligt

18 750 kr

Avviker från detaljplan

21 250 kr

Utanför planlagt område

21 250 kr

A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
7 500 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

10 000 kr
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A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

625 kr

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

625 kr

A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälsooch miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c)
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som
är större än tre meter
A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering

A5

Timdebitering

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp

A 5.1

Avgift
Planenligt
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A 5.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
A 5.3
med tekniskt samråd
A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
A 5.5 utan tekniskt samråd

Avviker från detaljplan

16 250 kr

Utanför planlagt område

16 250 kr

Avviker från detaljplan

10 000 kr

A 5.6

Utanför planlagt område

10 000 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
A 5.8 utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt

13 750 kr

Avviker från detaljplan

16 250 kr

A 5.9

Utanför planlagt område

16 250 kr

Planenligt

7 500 kr

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
A 5.11 utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt
Avviker från detaljplan

10 000 kr

A 5.12

Utanför planlagt område

10 000 kr

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
A 5.14 transformatorstation

Planenligt
Avviker från detaljplan

10 000 kr

A 5.15

Utanför planlagt område

10 000 kr

A6

Avgift
7 500 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

A8

7 500 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

A7

7 500 kr

Avgift
7 500 kr

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd
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A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från
krav på bygglov, med tekniskt samråd

11 250 kr

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från
krav på bygglov, utan tekniskt samråd

3 750 kr

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, med tekniskt samråd

11 250 kr

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, utan tekniskt samråd

3 750 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

11 250 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

3 750 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd

9 375 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd

3 125 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

12 500 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

3 750 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

11 250 kr

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

3 750 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

11 250 kr

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

5 000 kr

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med
tekniskt samråd

12 500 kr
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A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan
tekniskt samråd

5 000 kr

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

12 500 kr

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

3 750 kr

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

10 625 kr

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

6 875 kr

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till
attefallshus i form av komplementbostadshus)

10 625 kr

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till
attefallshus i form av komplementbostadshus)

5 625 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1
PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

6 875 kr
11 875 kr

10 625 kr

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL,
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

5 625 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL,
med tekniskt samråd (attefallstakkupa)

10 625 kr

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL,
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)

5 625 kr

Sid 17 av 20

66 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Förslag ny bygglovstaxa 2022

Plan-och Bygglovstaxa 2022

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4 c § PBL, med tekniskt samråd

10 625 kr

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4 c § PBL, utan tekniskt samråd

5 625 kr

A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder (gäller ej vid en- och
tvåbostadshus)

Ärendetyp
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Avgift
13 750 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

8 750 kr

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov (gäller ej vid enoch tvåbostadshus)

Ärendetyp
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
13 750 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

8 750 kr

A 11

Förhandsbesked
Ärendetyp

Avgift

A 11.1 Förhandsbesked

Inom planlagt område

Timdebitering

A 11.2

Utanför planlagt område

Timdebitering

A 12

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1 Villkorsbesked

A 13

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1 Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering
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A 14

Extra debitering
Ärendetyp

Avgift

A 14.1 Extra tekniskt samråd, per styck

5 000 kr

A 14.2 Extra startbesked, per styck

5 000 kr

A 14.3 Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, per styck

5 000 kr

A 14.4 Interimistiskt slutbesked, per styck

5 000 kr

A 14.5 Extra slutbesked, per styck

5 000 kr

A 14.6 Utse ny kontrollansvarig

1 250 kr

A 17

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd
finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med
tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd
inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

A 18

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

A 19

Timdebitering

Avslag
Ärendetyp

A 19.1 Avslag

A 20

Avgift

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avskrivning
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Ärendetyp
A 20.1 Avskrivning

A 21

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avvisning
Ärendetyp

A 21.1 Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp
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Inledning
Utgångspunkter
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes
Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.
Med byggnadsnämnden avses enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen den
eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag.
Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna
för uppgifterna ovan.
Materialet har justerats med hänsyn till förhållandena i UpplandsBro kommun.

66 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Gällande taxa bmn

Upplands-Bro kommun version 2011-05-04

KAPITEL

1

Allmänna regler om
kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och
praxis, 2006, s. 354).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning,
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 §
kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop.
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).
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Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall.
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det”.
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning
nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det
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(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.).
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KAPITEL

2

Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och
bygglagen.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga
kommunala nämnden.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till gällande regler.
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.
Vad avgiftsbeslut bör innehålla

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:


Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.



Hur stor avgift som debiteras.



När betalning ska ske.



Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i
22-28 §§ förvaltningslagen).



Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Antagande av taxan

10
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Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.
Betalning av avgift

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

11
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KAPITEL

3

Bestämmelser om
plan- och bygglovtaxa
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.

1

http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
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Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom
föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för
tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs.
preskription sker efter tio år.

14
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KAPITEL

4

Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

85

8 000-9 999

100
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10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2 Tidersättning
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell.
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar.
I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim)
Timdebiteringen ska debiteras med 840 kr /tim
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Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.

Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

40

Sakägare 6-9

60

Sakägare 10-

120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärder
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

Handläggningsfaktor HF2
7

Startbesked
Tekniskt samråd

10

Startbesked och beslut om kontrollplan

5

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

Avgift
Antal timmar

Tillägg för prövning av liten avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Varsamhet

10 % påslag på bygglovavgiften

Ombyggnad

Ändring

100 % av bygglovavgiften

70 % av bygglovavgiften (berörd
del)

Tidsbegränsat bygglov

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

80 % av bygglovavgift
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked
Förhandsbesked

Beskrivning
Antal timmar

(kommunicering
tillkommer)
Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Planbesked

Se nedan

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid

beräkning av bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovprövningen)
Strandskyddsdispens

200 x mPBB2

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked
Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.

Planbesked -Ärendekategorier
Enkel åtgärd
10 000 kronor.
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.

2

Justeringsfaktor N kan användas
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Medelstor åtgärd
15 000 kronor
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.
Stor åtgärd
30 000 kronor
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Byggnadsnämnden tar ut avgifter för arbetet med framtagande av
detaljplaner och områdesbestämmelser.
Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall tas
en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas.
Planavtal tecknas med intressenter inför en planläggning för att
specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Kostnaden i
planavtalet kan antingen bygga på kommunens genomsnittliga kostnad
för en detaljplan som har liknande karaktär och omfattning eller baseras
på löpande timkostnad enligt tabell 2 i denna taxa och övriga verifierade
kostnader.
För planer som kommunen bekostat tas planavgift ut i samband med
bygglov.

Planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1
per 1 000 m².
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändring

Områdesbestämmelser

25

15

15

Detaljplan inkl program

50

25

25

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan

25

15

15

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser
från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
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För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA
tillämpas planfaktor som för nybyggnad.
Planavgift tas även ut för äldre detaljplaner som upprättats enligt Planoch bygglagen (1987:10) i de fall kommunen haft kostnader för
planläggningen
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA

Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser

Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

25
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Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Åtgärd
Medgivande eller förbud att använda
hiss

Tidersättning
Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift
för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla
byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

3

Bygglov inklusive startbesked
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1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

85

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Stor, enkel byggnad, oisolerad –
lagerhall
≥ 500 m2
Vindsinredning

OF se
intervall
ovan

24

28

8

17

28

≤ 199 m2

Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N

Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

4

Bygglov inklusive startbesked
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-99 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

100-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

12

17

28

Ytterligare intervall se
tabell 11

Komplementbyggnad

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

5

Bygglov + startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m2 BTA

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m2

2

14

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat

> 15 m2 men
≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför
föreslås lika avgift som för permanenthus .

6

Bygglov + startbesked
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Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.
Bygglovavgift = mPBB x HF1 x N
Yta BTA

HF1

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

65

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

65

Skärmtak

15-30 m2

50

Skärmtak

≥ 31 m2

100

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N
Övrigt – utan konstr.

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus8

2

17

13

Hiss/ramp*

4

17

15

Mur och eller plank vid enbostadshus

4

10

13

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

14

15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2

14

13

Frivilligt bygglov

Avgift enl.
normalt bygglov

Bygglovavgift = mPBB x HF19 x N
7
8

Bygglov inklusive startbesked
Endast HF2 vid invändig installation
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Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
HF2
Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90
200

Grundförstärkning

50

Ventilationsanläggning enbostadshus

140

Ventilationsanläggning övriga
Håltagning/bärande konstruktion, mindre

30

Håltagning/bärande konstruktion, större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

< 250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

9

Bygglov inklusive startbesked
Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.
10
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11
Prövning skall ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd

HF om liten
påverkan på stadseller landskapsbilden

Stor skylt, stor vepa

≥ 20 m2

Vepa

≥ 1 m2 men
≤ 20 m2

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m2

HF om stor
påverkan på stadseller landskapsbilden
200

80
100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m2

Skylt, skyltpelare,
stadspelare,

≥ 10 m2 vid
busskur

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

60

11

Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.
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Ljusramp

utöver den
första

Ljusanordning vid
idrottsplats eller
likn.

> 5 st

20

-

100

Byggskylt eller -vepa ≤ 15 m2

-

Byggskylt eller -vepa ≥ 15 m2

10

60

Förbesiktning

Per gång

10

20

Remiss

Trafikverket
m.fl.

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller
ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd

Tidersättning
Antal timmar (minst 1)

Marklov såväl schakt som
fyllning

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2
Tidersättning

Radio- och telemast eller torn ett torn
+ en teknikbod

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller torn fler än ett
+ en teknikbod

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

Vindkraftverk

upp till 4 st

Vindkraftpark (>5 verk)

550
1 200

Antal timmar (minst 1)

2 500

Antal timmar (minst 1)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Anläggningens yta

2 000-4 999 m2

60

24

28

Tillägg görs för
byggnad enl. ovan

5 000-10 000 m2

80

24

28

≥ 10 000 m2

100

24

28

Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift,
Skjutbana
Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som
fast anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2,
flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga –

per brygga

5

24

28

35

66 Bygglovstaxa från 2022 - KS 21/0308-1 Bygglovstaxa från 2022 : Gällande taxa bmn

Upplands-Bro kommun version 2011-05-04

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N

Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov
rivningslov som
förhandsbesked

Full avgift HF 1

HF

20

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

25 % av normal bygglovavgift eller tidersättning se
tabell 2

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.
Tillsyn och avgiftsuttag enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor bedrivs av Attunda Brandkår.
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller tidersättning

Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

150

110

2 000-4 999 m2

250

150

5 000-9 999 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälighetsbedö
mning/nedlagd
tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda

Tidersättning

Tidersättning
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kompletteringar utanför
primärkarteområdet
Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning
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Tabell 24 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje
hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
15-49 m2

80

1-199 m2

180

200-499 m2

210

500-999 m2

240

1000-1 999 m2

290

2 000-2 999 m2

340

Större än 3000 m2

390
10

Tillägg per punkt utöver 4
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under förutsättning
att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Tidersätting se tabell 2
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till enoch tvåbostadshus (4 punkter).

Utstakningsfaktor
UF

15-199 m2

70
5

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)

Utstakningsfaktor
UF

15-199 m2

50

200-1 000 m2

100
5

Tillägg per punkt utöver 4

Övrig utstakning

Utstakningsfaktor
UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning
(minst 1 h)

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
Tabellen har utgått
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Tabell 26 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för alla byggnader
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)
Byggnader mindre än 50 m2
50-199 m2
200-499 m2
500-999 m2
1 000-1 999 m2
2 000-2 999 m2
3 000-5 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4
Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och tvåbostadshus
(4 punkter)
Byggnader mindre än 50 m2
50-199 m2

Mätningsfaktor (MF)
Antal timmar (minst 1)
75
90
110
130
150
170
2

Mätningsfaktor (MF)

Antal timmar (minst 1)
40
1

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)
Byggnader mindre än 50 m2

Mätningsfaktor (MF)
Antal timmar (minst 1)

2

40
50-199 m
2
80
200-1 000 m
1
Tillägg per punkt utöver 4
2
För ärende större än 5 000 m vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.
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Tabell 27 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift per HA = mPBB x KF x N

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta
3d stadsmodell, digital
Byggnader med takkonstruktion
Byggnadskuber

1,5
KF
7,5
5
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6,25

Terrängmodell, ytor

5

Höjdgitter
Digitalt ortofoto

KF

Upplösning (m/pixel)
0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125

Karta / ortofoto / flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi

KF
25

Kommersiellt bruk (digital bild)

6

Privat bruk (digital bild)
Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl koordinat

KF
0,0125
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Tabell 28 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N

(Moms 25 % tillkommer)
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

10

(minimum 3 punkter per beställning)

Tabell 29 Utskrift
Avgift per m2 = mPBB x ÅF x N

(Moms 25 % tillkommer)

Utskrift på papper
Area dm

ÅF

2

Text och linjer
Täckande utskrift
(ytor, raster)

8
16
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

ALL.2021.105 Bygglovstaxa från 2022
Dnr BMN 21/0005

Beslut
Bygg-och Miljönämnden beslutar:
1 att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för
ärenden inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari
2022 och gäller tillsvidare.
2 att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram ett förslag på ny taxa enligt
SKR:s taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och
miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål
från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de
stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt
förslag har arbetats fram i enlighet med detta önskemål.
Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess
reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och
bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga
kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan
styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra
samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större
byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid.
Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för
ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är
skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i
varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella
tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande
på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den
handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger
till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya
föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i
linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med
faktisk nedlagd handläggningstid.
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per
timme fastställas för att kunna ta ut avgift för handläggning av ärenden enligt
plan- och bygglagen (PBL) m.fl. i nu gällande taxa från 2011 är
handläggningskostnaden per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har
tagit fram en specifik uträkning av handläggningskostnaden per timme enligt
SKL:s beräkningsmodell.
Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per
timme.
Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har
kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli
billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
•

Förslag till ny bygglovstaxa

•

Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige
16 juni 2011 Kf §57

•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03

•

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01

Förslag till beslut
Bygg-och Miljönämnden beslutar att:
1 föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för ärenden
inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och
gäller tillsvidare.
2 att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.

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

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden
har beslutet i enlighet med kontorets förslag till beslut.
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Behov av rättelse
I den beslutade taxan uppdagades det att det hade skett ett räknefel gällande
punkterna A 2.49-51 då timmar för tekniskt samråd och arbetsplatsbesök inte
var inräknade i det utskickade materialet. I den fortsatta hanteringen i
Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige behöver detta justeras så
att avgifterna stämmer enligt modellen även för A 2.49-51, enligt följande:
A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd
A 2.50
A 2.51

Beslutet skickas till:
•

Kommunfullmäktige

Planenligt
25 625 kr
Avviker från detaljplan 31 250 kr
Utanför planlagt område 31 250 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Susanna Evert

2021-05-06

KS 18/0015

Samhällsbyggnadskontoret/KS

Kommunstyrelsen

1 (6)

Er beteckning

susanna.evert@upplands-bro.se

Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro
Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun,
med tillhörande underlag, skickas ut för granskning i enlighet med PBL
SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning.

Sammanfattning
Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens
strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre
hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett
förändrat klimat samt trafikens brister och behov.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar
förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång
sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med
utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som
detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara
vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i
kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna
prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart
samhälle.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021.



Samrådsredogörelse för plansamråd den 6 maj 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

KS 18/0015



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro
den 31 januari 2018 § 2.



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.



Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun, 2021.



Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro,
WSP, 2019.



Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.



Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019.



PM – Jordbruksmark i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2021.



PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019



Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.



Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Ärendet
Upplands-Bro kommun tar fram en fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen
Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck har
ökat behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Särskilt med
tanke på kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära
områden och behovet av att fördjupa arbetet med ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet.
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Datum

Vår beteckning

KS 18/0015

I samband med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan gav
därför Kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Bro tätort. Ett liknande uppdrag fanns redan för
Kungsängens tätort. Arbetet med de båda fördjupade översiktsplanerna har
bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild och ge bästa möjliga
förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. Nu blir FÖP Bro den första av
planerna att gå ut på granskning. Granskning av FÖP Kungsängen är planerat
till hösten/vintern 2021.
FÖP Bro innebär vissa förändringar av ÖP 2010
Granskningshandlingen för FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro
kommuns översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Bro 2040 ersätter
kapitel 10 i ÖP 2010 om Bro, som alltså slutar att gälla. FÖP Bro innebär också
förändringar i kapitlen om boende och infrastruktur för de delar av Bro som
ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och
FÖP 2016 att gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt, som
exempelvis risk och säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs ingående i
och med att ÖP 2010:s riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas dessa aspekter
upp i de fall där FÖP Bro föreslår något där det krävs särskild hänsyn eller där
det förekommer en tydlig målkonflikt.
En detaljerad redogörelse för vilka ställningstaganden som förändras om de
nya planerna antas finns i FÖP Bro. I planeringsförutsättningarna redogör
kommunen för hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera.
Förslaget som helhet innehåller tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där
utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och
vattenanvändning beskrivs. Hållbarjetskonsekvensbeskrivningen utgör även en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
miljöbalken.
Med tätort menas här de delar av kommunen som ligger innanför de beslutade
tätortsavgränsningarna i FÖP 2016 Landsbygdsplan.
FÖP Bro har särskild fokus på hållbarhet
I samband med aktualitetsprövningen identifierades tre teman som behövde
belysas särskilt i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social
hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat. Ytterligare
ett tema har lagts till i efterhand: Trafikens brister och behov. Dessa perspektiv
är särskilt viktiga för tätorternas fortsatta utveckling, och de fördjupade
översiktsplanerna ska bidra till att stärka dessa aspekter i den fysiska
planeringen. De fyra temana har därför varit utgångspunkter i arbetet och
behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit underlag till
FÖP Bro.
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Varför är FÖP Bro så kort?
Planen är relativt kort för att göra den mer lättillgänglig och bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det ska vara lätt att se vad
kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor som pekas ut i
plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen antas.
Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM och liknande finns
tillgängliga för alla på kommunens hemsida när FÖP Bro skickas ut på
granskning.
Vilka förändringar har gjorts i planen efter samrådet?
I samrådsredogörelsen beskrivs innehållet i alla synpunkter och yttranden som
inkom under samrådet, och hur kommunen ställer sig till dem. Här följer några
exempel på förändringar som har gjorts i planen utifrån inkomna synpunkter:


Flera planeringsinriktningar har tillkommit för att fånga in sådant som
saknades i samrådsförslaget. Till exempel finns det nu flera
planeringsinriktningar som tar upp hur gång- och cykelnätet ska stärkas
för att cykeln ska kunna utgöra ett alternativ till bilen. Målsättningen
om att öka tryggheten lyfts också fram i flera planeringsinriktningar.
Många riktlinjer som tidigare endast stod i löpande text är nu omgjorda
till planeringsinriktningar för en tydligare styrning. Andra
planeringsinriktningar har tagits bort eller formulerats om.



Mälarperspektivet lyfts fram mer och tydligare i text och i en ny
planeringsinriktning.



Planerna för Kvistaområdet har utvecklats och preciserats.



Viktiga kulturmiljövärden har lyfts in i plankartorna för att synliggöra
målkonflikter och vilka hänsyn som behöver tas vid förtätning.



Även vikten av att ta till vara på det lokala näringslivet lyfts tydligare i
text och i en ny planeringsinriktning.



Vi visar tydligare på vilket sätt planens ställningstaganden hänger ihop
med barnperspektivet och med en socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbar framtid.

Se samrådsredogörelsen för en fullständig redovisning av hur alla synpunkter
har hanterats.

Barnperspektiv
FÖP Bro kommer ha stor inverkan på barns och ungas liv, framför allt för de
barn och unga som kommer att bo och leva i kommunen om 5, 10 och 20 år.
Bro har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger flera
förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre sikt.
Till exempel:
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FÖP Bro föreslår en utveckling av stationsområdet för att möjliggöra
tätare pendeltågstrafik. Barn och deras föräldrar åker ofta kollektivt,
liksom ungdomar, och gynnas av att kollektivtrafiken utvecklas.
Framför allt är detta viktigt för barn vars föräldrar inte har tillgång till
bil.



FÖP Bro föreslår att Bro torg utvecklas till en tryggare och trivsammare
plats med nya lekytor och mer vuxennärvaro, något som vore positivt
för både flickor och pojkar i olika åldrar.



FÖP Bro pekar ut tätortsnära natur och aktivitetsplatser som behöver
utvecklas mer. FÖP Bro säger också att Bro IP ska utvecklas som en
gemensam mötesplats för kommuninvånare i alla åldrar med fler ytor
och funktioner.



Att förflytta tyngdpunkten i Bro söderut mot centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot Köpmanvägen kommer att knyta ihop Bro
centrum med stationen på ett tydligare sätt. Det kommer på sikt att
skapa ett mer levande centrumstråk som ger bättre förutsättningar för
handel och service, och alltså ett större utbud av närservice för barn och
unga i Bro. Förhoppningen är också att detta gör att fler från de södra
delarna av Bro tar sig till Bro torg och centrumstråket, och att unga från
olika delar av kommunen på så sätt möts. Nya målpunkter längs vägen,
som lek- eller parkmiljöer, kan också bidra till hemkänsla, trygghet och
glädje hos barn och unga.



Att utveckla Bro station till en knutpunkt och mötesplats kommer att på
liknande sätt bidra till att unga från olika delar av kommunen möts.
Syftet är bland annat att bidra till att stärka den sociala
sammanhållningen i kommunen och minska känslan av utanförskap och
risken för motsättningar mellan unga från olika stadsdelar.

Ida Texell
Kommundirektör

Linda Edgren
Tf samhällsbyggnadschef

Ylva Malm
Tf biträdande samhällsbyggnadschef
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Bilagor
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, den 6 maj
2021.
2. Fördjupad översiktsplan för Bro – Planeringsförutsättningar, den 6 maj
2021.
3. Fördjupade översiktsplaner för Bro –
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, den 6 maj 2021.
4. Samrådsredogörelse
5. Förstudie Kvista
6. PM- Jordbruksmark i samhällsplaneringen

Beslut sänds till
 Enligt remisslistan.
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Varför en FÖP Bro?
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Upplands-Bro växer och vi utvecklar
kommunen för att möta framtidens
behov. Den här fördjupade översiktsplanen
fokuserar på Bro och på hur du som bor,
arbetar eller besöker Bro ska kunna trivas,
utvecklas och ta del av de värden och
resurser som finns här. I Bro är det nära
till grönområden och vatten, det finns ett
aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa.
FÖP Bro 2040 visar hur kommunen vill
att Bro ska utvecklas fram till 2040, med
utblick mot 2050.
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Varför en FÖP Bro?
Upplands-Bro har gått från att vara en
landsortskommun i regionens periferi till
en kraftigt expansiv kommun med hög inflyttning. Kommunen ligger attraktivt vid
Mälaren och tätorterna Bro och Kungsängen nås snabbt och lätt med pendeltåg
via Mälarbanan eller bil via E18.

Bro ska växa hållbart
Bro är med sina 10 532 (2020) invånare den näst största tätorten i kommunen.
Fram till 2050 kommer Bro att växa med
3000-4000 bostäder, och befolkningen
kan komma att fördubblas under den perioden. Tillväxten är en utmaning, men den
ger också en möjlighet att utveckla Bro på
ett sätt som är till nytta och glädje för de
boende och för hela kommunen.
Vi vill att Bro ska växa hållbart.
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en
bra barnomsorg och skola, god social- och
äldreomsorg, ett stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, välkomnande boendemiljöer och områden för friluftsliv och
rekreation. När befolkningen växer behöver utbudet och servicen också växa för att
kunna möta behoven. Nu tar vi nästa steg
i planeringen för ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart Bro.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar förutsättningarna och inriktningen på den fysiska

4

planeringen i Bro på lång sikt. Planen visar
kommunens mark- och vattenanvändning
fram till 2040 med utblick mot 2050. FÖP
Bro ska underlätta för kommande processer som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska
vara vägledande för exploatörer och andra
som har ett intresse av att delta i kommunens utveckling. Planen ska också också ge
stöd för kommunens egna prioriteringar i
arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Planens relation till ÖP 2010
och FÖP 2016

Uppdraget

FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 10 i ÖP
2010, ”Bro”. Föp Bro innebär också förändringar i kapitlen om boende och infrastruktur för de delar av Bro som ligger
innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och FÖP 2016
att gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt, som exempelvis risk och
säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs ingående i och med att ÖP 2010:s
riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas
dessa aspekter upp i de fall där FÖP Bro
föreslår något där det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att det förekommer en
målkonflikt.

Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Bro. I uppdraget ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett
förändrat klimat och trafikens brister och
behov. Utöver dessa teman förhåller sig
planen också särskilt till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Avgränsning
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med fyra
förslag till ändringar.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.

En fördjupad översiktsplan är formellt
sett en ändring av gällande översiktsplan.
Upplands-Bros
kommunövergripande
översiktsplan heter ÖP 2010. Kommunen
har också en fördjupad översiktsplan för
landsbygden som antogs i juni 2017.
FÖP Bro är en geografisk fördjupning och
utgör alltså en ändring av ÖP 2010.

På s 36 specificerar vi vilka ändringar av
ÖP 2010 som FÖP Bro 2040 innebär.

Hur gör vi det?

Högbytorp

I Bro har vi fem utvecklingsstrategier:

E18

Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad
Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom att förtäta
centralt och längs Enköpingsvägen med bebyggelse av
småstadskaraktär. Vi knyter ihop de centrala delarna
av Bro med stationen och Trädgårdsstaden söder om
järnvägen genom att utveckla stråket från Bro Torg mot
Köpmanvägen och stationen.

Skällsta

Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats

E18

Kvista

Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt för
alla; kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och gamla
från alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning av torget
och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra till en levande och trivsam mötesplats för alla.

!
(
p
kö
En

Görvälnkilen

g
vä
gs

in
en

Tegelhagen
Rättarboda

Broborna ska få närmare till Mälaren
Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att förstärka
gång- och cykelvägar, peka ut besöksmål vid vattnet för
utveckling, och genom att bygga ihop tätorten hela vägen
från Tegelhagen och Rättarboda till centrala Bro.

Bro station ska bli en knutpunkt och mötesplats som binder
ihop norra och södra Bro med varandra.

,

Bro station ska utvecklas för att möta behoven hos en
växande befolkning. Med gestaltning, fler funktioner och
aktivering av allmänna platser ska stationen bli en mötesplats för Brobor norr och söder om järnvägen.

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategisk koppling, ny väg

Strategiska blågröna stråk

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg

Eko- sociodukt, förslag

Strategisk koppling båt

Bro station

Strategisk koppling gång- och cykel

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro
Vi sätter värde på naturen som finns i och runt omkring
Bro. Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och blå
infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel
Målpunkt mälaren
Friluftsområde

Ø

J

!
(
!
(

Kretsloppscentral
Ny trafikplats
Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar
Tätortsavgränsning

Bro IP
Bro IP utveckling

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.

5

Så arbetar vi med hållbar
utveckling

De globala målen är våra
gemensamma

Upplands-Bro kommun arbetar med
hållbar samhällsutveckling och helhetssyn.
Social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet
och samhällsbygget. Kommunens vision –
”Ett hållbart Upplands Bro – Kommunen
som ger plats” är en självklar utgångspunkt.

Vi utgår också från Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. I beskrivningen av våra särskilda teman (se nedan)
och de kriterier för ett socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbart samhälle som
varit utgångspunkten för FÖP-arbetet har

vi haft de globala målen som inspiration
och förlaga.
För att synliggöra när ett förslag eller en
planeringsinriktning anknyter särskilt till
Agenda 2030 använder vi oss av symbolen för det mål som är relevant, och
förtydligar med en kommentar på vilket
sätt de hänger ihop.
Observera att många förslag har anknytning till mer än ett mål. Symbolerna ska
Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Hållbara städer och samhällen.

FÖP Bro 2040 involverar de fyra huvudmålen och fem av de sex största utmaningar som identifierats i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS
2050. Vi möter dem utifrån Bros specifika
förutsättningar.

Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Jämställdhet.
Den här symbolen använder vi för att
visa när ett ställningstagande anknyter
särskilt till barnperspektivet.

Särskilda teman i FÖP Bro
Social hållbarhet

Ett förändrat klimat

Barnperspektiv

Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling innebär att samhällets resurser fördelas på sätt som
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med tillgång till
önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala sammanhållningen och samhörigheten med
samhället stärks genom att fler görs delaktiga i
samhällsutvecklingen. Och det innebär att människors behov och trygghet säkerställs.1

Vi utgår från Klimatlagen och regeringens klimatmål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både
människor, djur och natur.

Vi utgår från Barnkonventionen och att:

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm.
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Trafikens brister och behov
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade
resorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt samhälle.
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Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som
rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad.

Ändringar av tätortsavgränsningen
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för tätortsutvecklingen av Bro. I
FÖP 2016 justerades den något. Och nu
sker detaljplanering för bostäder i två områden utanför tätorten. Därför justerar vi
tätortsavgränsningen i enlighet med detta.
Vi minskar ytan för det i ÖP 2010
utpekade
utvecklingsområdet
nr
3
”Kvista”. I stället prioriteras utveckling av
befintlig areell näring inom landsbygden.
Vi föreslår också en mindre utvidgning av
tätorten vid Kockbacka trafikplats samt för
pågående planuppdrag ”Klockaren” och
”Härnevi hage”.

Allmänna och statliga
intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
I planeringsförutsättningarna redogör
kommunen för hur FÖP Bro förhåller sig
till riksintressen med mera och resultatet
av avvägningarna visas i plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att på olika sätt ta hänsyn till
det allmännas bästa och statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda
områden. När staten pekar ut geografiska
områden som är av nationell betydelse för
olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen.

Mellankommunala intressen

Förslag FÖP Bro.
Nytt förslag jämfört
				med gällande FÖP
				2016 beige fält).

Mellankommunala intressen är frågor
där vi behöver samarbeta med andra
kommuner
kring
utvecklingen.
En
sammanställning av de mellankommunala intressen som är aktuella för FÖP Bro
redovisas
i
planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrategier
och den mark- och vattenanvändning som
FÖP Bro föreslår har avvägningar gjorts
mellan dessa olika intressen. Detta
gäller till exempel fyrspårsreservat längs
Mälarbanan,
värnandet
av
den
regionala grönkilen och utvecklingen av
Högbytorpsområdet.

Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi
bidra till en tydligare styrning av den
fysiska planeringen, och fokusera på de
frågor som är viktiga att samråda med
alla inblandade. Det ska vara lätt att se vad
kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund
för
planförslagets
avvägningar
och
hänsynstaganden är samlade i flera olika
dokument som följer med som underlag:
1. Planeringsförutsättningar

Består av tematiska kartbilder över
kommunen med gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avvägningar och hänsyn
samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.

2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive
miljökonskvensbeskrivning.
3. Förstudie för Bro centrum.
4. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.
5. Förstudie för området Kvista.
6. Kulturmiljöinventering för Bro.
7. Trafiknätsanalys för Bro.
8. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning inklusive övergripande naturvärdesinventering.
9. PM om statistik och analyser för social hållbarhet.
10. PM om genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser (ur barnperspektiv bland annat).
11. PM om jordbruksmark i Upplands-Bro
kommun.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Bro år 2040 – en modern småstad nära storstaden
Från kyrkan mitt i byn till ett
pendlarsamhälle

Bro idag – En blandning av
småstad och förort

Bro år 2040 har utvecklats till
en modern småstad

Bro är kommunens näst största tätort efter
Kungsängen. Pendeltåget löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta. Man tar sig lätt till Bro
från Stockholm eller Bålsta via järnvägsstationen eller via E18 med två trafikplatser. Landsbygden är samtidigt väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

Bro är präglat av miljonprogramstidens
planeringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och centrum. Här finns 70-talets
funktionalism, villasamhällets framväxt
runt kommunikationsstråk och bilens
givna plats i samhället längs större stråk.
I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle.
Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor men saknas
en kvalitativt sammanhållande grönstruktur och tydliga, aktiva mötesplatser för
invånare, verksamma och besökare. Bro
idag har drag av både förort och småstad.
Bro centrum har en i grunden tilltalande
gestaltning med småstadskänsla, och det
finns kvar flera vackra gamla byggnader
med högt kulturmiljövärde i centrala lägen. Samhället har också en stark närvaro
genom skolor och förskolor, bibliotek och
simhall med äventyrsdel som ligger i centrum.
Bros styrka är kombinatinen av småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Här finns också tätortsnära skogsområden och idrottsplatser,
Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till naturområden, Mälaren och Lejondalssjön
med rekreationsmöjligheter. Med andra
ord har Bro många värden att både värna
om och utveckla vidare.

Syftet med FÖP Bro 2040 är att Bro ska bli
en tryggare, roligare och mer attraktiv plats
att bo på – en modern småstad nära storstaden. Vi ska dra nytta av det goda pendlingsläget till Stockholm, samtidigt som
Bro ska fortsätta att utvecklas till en plats
med egen karaktär och dragningskraft. Genom att utveckla Bro torg till en tryggare,
trevligare och mer aktiv mötesplats, förtäta centralt och längs Enköpingsvägen med
bebyggelse av småstadskaraktär och stärka
stråket mellan stationen och torget ska Bro
2040 ha uppnått sin fulla potential.

Tätorten Bro har, som namnet antyder,
sitt ursprung kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro en
strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och Uppsala.
Under 1900-talets första hälft växte Bro
fram i makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades i landskapet allt
eftersom. Vid nittonhundratalets mitt påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade under sextio- och sjuttiotalet för
att sedan avta. År 2001 öppnades den nya
pendeltågsträckan Kungsängen – Bålsta
med ny pendeltågstation i Bro. Det blev
startskottet till en ny period av bebyggelseutveckling i Bro.

Bro station kring sekelskiftet. Foto av: Järnvägsmuseet
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Foto av: Valery Voennyy/Mostphotos och Katherine Hernandez/Mostphotos

Gamla och nya Bro hänger
ihop
Just nu pågår två stora utbyggnadsprojekt
söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen, med utrymme för över 2500
bostäder. Det kommer att innebära att en
helt ny del av Bro växer fram på andra
sidan järnvägen under de kommande tio
till femton åren. Fram till 2050 kommer
Bro att ha växt ytterligare med fler mindre bostadsområden med småhus. De
nya områdena måste hänga ihop med de
gamla i en helhet, där boende från olika
områden träffas och umgås på torget, i
skolan, på badplatsen eller på biblioteket.
I FÖP Bro 2040 pekar vi därför ut nya
kopplingar över järnvägen och ny bebyggelse i Kvista som binder ihop Tegelhagen
och Rättarboda med Trädgårdsstaden. Vi

föreslår också utveckling av Bro IP som
en levande mötesplats med inriktning på
rekreation för alla Bro-bor och besökare,
där människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan mötas. Detta och många
andra förslag i planen kommer att bidra
till att öka sammanhållningen i hela kommunen och stärka Bro-andan som redan
finns idag.

Tryggheten har ökat och
avstånden krympt
I framtidens hållbara småstad Bro står hög
tolerans, trygghet och människors lika
värde i centrum. Människor känner tillit
till samhällets institutioner och har förtroende för varandra. I småstaden Bro har
den socioekonomiska och fysiska segregationen minskat.

I Bro 2040 är det enkelt att röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar
och fotgängare. Det går snabbt och lätt att
ta sig ner till Mälaren för ett dopp. Det är
nära till Stockholm men ännu närmare till
attraktiva mötesplatser och ett aktivt friluftsliv på hemmaplan.

Bro växer åt flera håll, men
vi värnar grönkilen och vår
fantastiska natur
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster om Bro utgör Görvälnkilen
en tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Naturen är inte bara viktig för människors rekreation och välbefinnande, utan
också avgörande för klimatets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull.
Om Bro ska växa på ett hållbart sätt bör
det inte ske på bekostnad av grönkilen och
de kvaliteter som bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo
och leva i. Utöver justeringen av tätortsgränsen för att införliva redan pågående
detaljplaner i tätorten, föreslår vi därför
ingen ytterligare bebyggelse i grönkilen.
Vi pekar också ut ett antal platser för tätortsnära parker, rekreation, odling och friluftsliv. Detta föreslår vi till exempel i Råbyskogen, Kvista och på mindre grönytor i
centrala Bro.

Foto av: Jannebanan/Mostphotos och Susanna Evert
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Bebyggelseutveckling
Planeringsinriktningar
•

•

•
•

Bibehåll Bros måttliga skala och utveckla centrala Bro till en modern
småstad.
Använd fysisk planering för att
utveckla Bro till ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle
med småstadsprägel.
Satsa på förtätning och utveckling
av befintligt bestånd.
Prioritera områden för bostäder
som redan finns utpekade för bebyggelseutveckling i översiktsplanen. Koppla till befintliga områden
och undvik ”satelliter”.

•

Höj kvaliteten på grönområden och
offentliga rum i samband med att vi
förtätar med bostäder och arbetsplatser.

•

Eftersträva en varsam blandning av
olika hustyper och upplåtelseformer.

•

Bygg på naturens och landskapets
villkor.

•

Använd fysisk planering för att
stärka folkhälsan.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
•

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.

•

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vatten.

•

Utmaningar
•

Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning för att utnyttja infrastrukturen på
ett ekonomiskt hållbart sätt och undvika nybyggda områden utan fungerande
kollektivtrafik och service.

•

Kommunen behöver anpassa takten
med vilken nya bostäder kommer ut på
marknaden. Det höga exploateringstrycket i Upplands-Bro och grannkommunerna riskerar annars att leda till
osålda eller outhyrda bostäder.

•

Tätorternas grönområden bidrar till
ortens attraktivitet, invånarnas trivsel,
förbättrad folkhälsa och många andra
värden för både människor, växter och
djur. Men behovet av tätortsnära grönska konkurrerar med behovet av bostäder och vägar.

•

Klimatförändringarna ställer nya och
högre krav på oss, både när det gäller
befintlig och tillkommande bebyggelse.
Vi måste bygga energisnålt och på ett
sätt som klarar extremare väder, höga
temperaturer och bidrar till en miljömässigt hållbar livsstil.

Reservera yta för en ny kretsloppscentral.

Högt exploateringstryck
kräver en långsiktig strategi
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Under
2017 och 2018 antogs två stora detaljplaner
som ligger inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1 och Tegelhagen. Tillsammans
innehåller planerna mer än 2000 bostäder
i både flerbostadshus och småhus, och utbyggnaden av dessa kommer att förändra
Bro i grunden.
I avsnittet om bebyggelseutveckling beskriver vi med hjälp av ett antal planeringsinriktningar hur vi ska bygga för att Bro ska
kunna utvecklas till en modern småstad.

Foto av: Hans Christiansson/Mostphotos
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Så här ska vi göra
Använd fysisk planering för att utveckla Bro till ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle med
småstadsprägel
Bro idag karaktäriseras av synliga (fysiska)
och osynliga (socioekonomiska) barriärer. Här finns både socioekonomiska och
sociala utmaningar samt utmaningar i den
fysiska miljön. Bebyggelsen är utspridd
över en relativt stor yta och avstånden kan
ibland upplevas som större än de egentligen är. För den fortsatta utbyggnaden bör
fokus vara att minska barriärer mellan
områden och människor, både fysiska och
mentala. Det kan vi göra genom att skapa
och utveckla mötesplatser där människor
från olika områden kan mötas, som torg,
parker och skolor med upptagsområden
som blandar barn från olika områden. Vi
vill också förtäta med bostäder på utvalda
platser för att binda ihop tätorten, skapa
mer liv och rörelse och större underlag
för service och kollektivtrafik.

Bibehåll Bros måttliga skala och utveckla centrala Bro till en modern
småstad
Utvecklingen av centrala Bro är viktig inte
bara för de boende i området utan för hela
Bro och för hela kommunen. Det är i centrala Bro vi skapar den småstadskärna som
ger Bro sin karaktär av en modern småstad. Med sin genomgående låga bebyg-

gelse, småskalighet och lekfulla gestaltning
av centrum har Bro potential att utveckla
och förädla sitt uttryck som småstad. Det
ska vi göra genom att förtäta runt centrum
och längs Enköpingsvägen med bostäder
av småstadskaraktär. Tillsammans med
en medveten gestaltning av gaturummet kommer detta stärka centrala Bros
identitet som småstad.

Satsa på förtätning och utveckling
av befintligt bostadsbestånd.
Med de stora utbyggnadsprojekt som pågår i kommunen är det lätt att glömma de
mindre projekten som kan göra den största
skillnaden. Vi ska förtäta på utvalda platser
i Bro för att få bebyggelsen att hänga ihop
bättre, bryta upp segregationen mellan
olika områden och fylla tomrum med nytt
och levande innehåll. Att förtäta är också
ett mer hållbart och klimatvänligt sätt att
bygga, eftersom vi kan använda oss av befintlig infrastruktur och inte ta obebyggd
naturmark i anspråk. Vi ska också utveckla
vårt befintliga bostadsbestånd på ett sätt
som höjer kvaliteten och stärker upplevelsen av en väl omhändertagen offentlig
miljö.

Prioritera områden för bostäder som
redan finns utpekade för bebyggelseutveckling i översiktsplanen.
Koppla till befintliga områden och
undvik ”satelliter”.

Vad menar vi när vi säger
”småstad”?
I FÖP Bro 2040 skriver vi mycket om att
bygga småstad. Småstadsmässighet…
småstadsgata… småstadskänsla... Men vad
betyder det egentligen?
När vi talar om ”småstadsmässighet” i
FÖP Bro menar vi ett stadsrum som är
aktivt under dygnets flesta timmar. Parker,
torg och offentliga byggnader är en
sammanbindande del av gatunätet och
bidrar till en blandning av funktioner och
ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter
direkt mot gatan. Det finns en mänsklig
närvaro i fasadlivet med till exempel
balkonger eller lokaler. Skalan anpassas
efter den gående människan men bilar
är tillåtna i princip i hela gatustrukturen.
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt
och det finns flera sätt att röra sig mellan
olika målpunkter. Det är nära till service,
kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel
och bostäder.

Den bebyggelse som pekas ut i FÖP Bro
2040 ger god planberedskap för bostäder
och verksamheter för många år framöver.
Foto av: Gamma-Man/Mostphotos
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Nu gäller det att hålla i och hålla ut för
att bygga den moderna småstad som Bro
har alla möjligheter att bli. Kommunens
resurser behöver samlas ihop och koncentreras för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi fokuserar på det vi har beslutat i
ÖP 2010 och FÖP Bro och pekar inte ut
ytterligare stora planområden som inte
kopplar till övrig bebyggelse.

Höj kvaliteten på grönområden och
offentliga rum i samband med att vi
förtätar med bostäder och arbetsplatser
Bro har många tätortsnära grönytor av
olika karaktär, allt från skogsområden
och gröna promenadvägar till gräsmattor
och planteringar. Ytorna används i olika
hög grad för rekreation och lek, och en
del av dem kommer att tas i anspråk när
Bro förtätas. De förtätningar som görs ska
innebära något positivt för Broborna, och
kommunen ska ta tillfället i akt vid förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande grönytor. Vid förtätning är det också
viktigt att skapa vackra och inkluderande
offentliga rum, och goda boendemiljöer
med avseende på till exempel buller och
luftkvalitet.

Eftersträva en varsam blandning av
olika hustyper och upplåtelseformer
I småstaden Bro finns det plats för
människor med olika bakgrund och
behov. Det behövs en blandning av typer
av bostäder och byggnader, för att passa för olika skeden i livet och för att ge

en variation åt stadsbilden. Blandningen
ska dock göras varsamt, med hänsyn till
boendemiljön och till att vissa enhetliga
bostadsområden har högt kulturhistoriskt värde. Det är viktigast att det finns en
variation av hustyper och upplåtelseformer i Bro som helhet, snarare än i alla
områden och överallt.

Bygg på naturens och landskapets
villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det
på ett sätt som harmonierar med landskapet och tar hänsyn till de särskilda
förutsättningarna på platsen. På det sättet
kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden vid nya exploateringar, och
låta dem berika nya områden och bidra
till goda boendemiljöer. Vi vill också höja
attraktiviteten i Bro genom att öka tillgängligheten till våra främsta värden som
är Mälaren, sjöarna och naturområdena.
Med den här planeringsinriktningen
bidrar vi till att skydda världens natur- och kulturarv.

Använd fysisk planering för att
stärka folkhälsan
Vi vet att det finns skillnader i hälsa
mellan olika grupper i befolkningen. Skillnaderna syns mellan olika kommuner,
mellan olika områden inom kommunen,
och framför allt mellan kvinnor och män.
Den fysiska planeringen har en viktig roll
i att främja folkhälsan.

Vi ska utveckla våra tätortsnära idrottsoch rekreationsområden, som Råbyskogen, Bro IP och Hällkana. Vi ska
skydda utsatta grupper vid värmeböljor
genom att bevara och lägga till grönska
och skugga vid skolor, äldreboenden och
centrum. Att planera för ökad trygghet är
också centralt för folkhälsan. Vi ska stärka tryggheten i centrala Bro för att öka
möjligheten för alla att röra sig utomhus
såväl dag- som kvällstid.

Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall
Att bygga mycket nytt innebär fler hårdgjorda ytor och mindre växtlighet. Med
ökad risk för översvämningar och skyfall till följd av klimatförändringar gör
det hanteringen av dagvatten till en av de
stora utmaningarna för alla kommuner.
Vår planering ska vara långsiktig och hållbar, och därför pekar vi ut ytor för dagvattenhantering, översvämningar och
skyfall. Att spara de ytorna kommer att
skydda invånarna mot problem i framtiden,
och
göra
det
möjligt
för
kommunen att växa på ett hållbart sätt.
Dagvattenhanteringen bidrar även till att
uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten
(MKN). Kommunens arbete med dagvattenplan, dagvattenpolicy, vattenplan
samt åtgärdsprogram för Broviken ska
vara vägledande i kommande planering
och exploatering.
Att avsätta ytor för översvämningar
och skyfall bidrar till att mildra de
negativa effekterna av naturkatastrofer.
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Skapa dagvattenlösningar med
rekreativa kvalitéer.
Ytor för dagvatten behöver inte vara
tråkiga. Tvärtom kan de med rätt utformning bli platser för vila och
rekreation. Vatten av olika slag ska bli ett
estetiskt och naturligt inslag i stadsbilden
i Bro - det kan handla om dammar, diken
eller andra former där hanteringen av
dagvatten inte bara bidrar med funktion
utan också är vackra platser där man gärna stannar till och vilar blicken en stund.
Dagvattenlösningar kan även utgöra livsmiljöer för insekter, växter och djurliv
och på så sätt bidra till den ekologiska
hållbarheten.

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vatten.
Tätorternas grönområden konkurrerar
med behovet av bostäder och vägar. Men
naturen i och nära tätorter är viktig även
för människan. Med hjälp av FÖP Bro vill
vi skapa ett sammanhängande blågrönt
nät som är lätt att röra sig genom. Vi ska
fortsätta utveckla våra gröna stadsrum,
parker och naturområden så de kan fungera som invånarnas utomhusvardagsrum
och användas året runt. Planförslaget
följer de riktlinjer och strategier som
kommunens Grönplan redan tagit fram.
Flera åtgärdsförslag har, eller håller på att,

förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats.
Kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas, målpunkter vid vattnet
ska utvecklas, och Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas som
de tätortsnära upplevelsevärden de är.

Reservera yta för en ny
kretsloppscentral.
Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt
samlat centrum för kommunens kretsloppsverksamhet och tillhörande funktioner. Fördjupade studier av ytdisposition
behövs för att bedöma möjligheterna
bättre. Det behöver också tillkomma nya
vägkopplingar, dels en anslutning i söder
ifrån Kockbackavägen, dels en ny koppling västerut mot Finnsta. Det finns inget
politiskt beslut om att slå ihop dagens två
kretsloppcentraler till en. Särskild dialog
ska genomföras i frågan.

FÖP Bro föreslår ny bebyggelse som varken finns med i ÖP 2010 eller ingår i
något pågående detaljplanearbete. I förslaget skiljer vi på några olika typer av bebyggelse:

Hus i småstad.
Blandad bebyggelse med stadsvillor och
flerbostadshus upp till cirka fyra våningar.
Trygga och tillgängliga offentliga rum i form
av gator, torg, parker och vattenrum som utgör ett sammanhängande nätverk. Lokaler
i bottenvåningar på strategiska ställen och
entréer som vetter mot gatan. Lekplatsen
är en självklar del i det offentliga rummet.
Kulturmiljövärden tas tillvara vid till exempel
villaomvandlingar.

Småhus i park.
En kombination av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och ny bebyggelse.
Stadsradhus med entrésida som möter ett
offentligt gaturum och blågrönt stråk med
möjligheter för rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och ger
förutsättningar för biologisk mångfald.
Tätortsavgränsning
Kopplingar för bil, ny väg
Kopplingar för gång- och
cykel
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Var och hur vill vi bygga
nya bostäder?
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Ytor att utreda för
kretsloppscentral med mera
Strategiska blågröna stråk

Småhus i natur
Sammanhängande bebyggelse med
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för
att kunna skapa större sammanhängande
gemensamma grönområden. Byggnaderna
ska anpassas till landskapet och undvika
plansprängning och onaturlig schaktning.
Det är nära till naturen.

Hus i jordbrukslandskap
Ett kluster av bostadsbebyggelse med
markbostäder likt äldre gårdsbildningar.
Materialval på fasad, tak och utformning av
detaljer görs så att det liknar befintlig äldre
bebyggelse och passar in i kultur- och naturmiljön på platsen. Upplevelsevärden och
utblickar som hänger samman med landskapets avläsbarhet ska inte byggas bort.
1. Bro torg, Enköpingsvägen och centrala
Bro nära stationen.
Vi förtätar med ”hus i småstad” längs

Enköpingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i delar av Gamla Bro, till
exempel runt stationsområdet.
2. Nordväst om Brohuset.
”Småhus i park”.

7. Kvista
”Småhus i natur” och ”småhus i park” där
området ansluter till bebyggelsen i Tegelhagen och Jursta. En förstudie med preciserat förslag är framtagen för området.
Diagram ny bebyggelse:

3. Råbyvägen.
”Småhus i park”. Bebyggelsen ska samspela med dagvattenåtgärder på platsen.
4. Mellan Lejondalsvägen och Stora
sandhagen.
”Småhus i park”.
5. Mellan Kockbackarondellen och
Sandbodavägen.

3
2

”Hus i jordbrukslandskap”,
6. Öster om Kockbacka.

7

1

4

1
1

5

”Småhus i natur”. För området öster om
Kockbacka finns en förstudie framtagen
som preciserar förslaget till ny bebyggelse.
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Inspirationsbilder bebyggelsetyperna - ”hus i småstad”, ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd, arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.
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Infrastruktur
• Skapa förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta och
planera för fler klimatvänliga drivmedel.

Planeringsinriktningar
•

Minska barriäreffekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom fler
över- eller undergångar.

•

Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen till huvudstråk och
småstadsgator som knyter ihop Bro
och på så sätt stärker sammanhållningen och småstadskänslan.

•

Gestaltning och utformning av
gator och gångstråk ska bidra till
en trygg, trivsam och levande småstadsmiljö.

•

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i
Bro för att göra det enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla.

•

Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
att knyta tätorterna tätare ihop.

•

Gör plats för utökad cykelparkering
på torget, vid stationen och i anslutning till de busshållplatser där det
finns ett behov.

•

Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.
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gen. Lokal fordonstrafik är därför hänvisad till Enköpingsvägen, utan mer
effektiva alternativ.
•

Det finns tydliga luckor där gång- och
cykelvägnätet inte hänger ihop, vilket
begränsar framkomligheten och sammanhållningen mellan områden.

Bro - ett samhälle som
håller ihop

Så här ska vi göra

Vi vill att Bro ska vara en småstad som
hänger ihop inbördes, där människor lätt
rör sig mellan olika områden. Järnvägen
och Enköpingsvägen utgör idag barriärer
mellan olika delar av Bro. När Bro växer
söderut på andra sidan järnvägen och ner
mot Mälaren blir det viktigare än någonsin att överbrygga klyftorna och binda
ihop de olika delarna med varandra.

Minska barriäreffekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom fler
över- eller undergångar.

Utmaningar:
•

Både järnvägen och flera bilvägar utgör barriärer i samhället. Detta minskar rörligheten och känslan av samhörighet mellan olika områden. Dessa
barriärer behöver överbryggas på olika
sätt för att skapa ett mer sammanhållet
Bro.

•

Det saknas idag tvärkopplingar mellan
bostadsområde norr om Enköpingsvä-

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.

Söder om järnvägen växer det nya området Trädgårdsstaden fram. Men trots att
det gamla och nya Bro delas av järnvägen
ska Bro vara en sammanhållen modern
småstad. Det kommer att finnas skolor,
mötesplatser och offentlig service på båda
sidor av järnvägen som vem som helst ska
kunna nå. Du ska kunna bo på södra sidan
och gå i skola på norra sidan, eller vice
versa. För att Bro ska vara en sammanhållen tätort utan för stora klyftor behöver vi
stärka sambanden och uppmuntra till rörelse mellan norra och södra Bro. Därför
pekar vi ut två nya över- eller undergångar över järnvägen. En i anslutning till stationsområdet, och en i anslutning till den
planerade skolan vid Kockbacka gärde.

¯
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Högbytorp

Strategisk koppling, ny väg
Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg

E18

Strategisk koppling båt

,

Strategisk koppling gång- och cykel
Eko- sociodukt, förslag

Traﬁkplats Bro

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster
Strategiska blågröna stråk

!
(
!
(

Ny trafikplats

J

Bro station

Ny kretsloppscentral

Skällsta

Torg, service och handel

Traﬁkplats
Kockbacka

Målpunkt mälaren
Friluftsområde

Ø

Bro IP

Kvista

E18

!
(

p
kö
En

Bro IP utveckling

n
ge
vä
gs

in

Grön koppling
Regionalt svagt samband
Tätortsavgränsning

Görvälnkilen

Tegelhagen

Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar

Rättarboda

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.

17

Utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och
på så sätt stärker sammanhållningen och småstadskänslan.
För Enköpingsvägen bör detta ske med
hjälp av förtätning med bebyggelse av
småstadstyp och medveten gestaltning av
gaturummet. För Köpmanvägen handlar
det om att skapa ett tydligare stråk med
hjälp av gestaltning och, om det finns förutsättningar i form av tillgängliga ytor,
skapa målpunkter och aktiviteter längs
vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse
längs Köpmanvägen är det viktigt att även
denna får en gestaltning som för tankarna
till småstad. Förtätning längs huvudstråken ska inte begränsa framkomlighet för
till exempel busstrafik.

För att bygga vidare på detta uttryck bör
även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras från landsväg till mer av
ett gaturum i takt med att samhället växer
vidare ned mot Mälaren.
Målpunkter och aktiviteter för barn
längs stråk där många människor rör
sig bidrar till igenkänning och att vägen inte känns så lång. Det signalerar
också att gatan och dess omgivningar
är till för barnen, inte bara för de
vuxna.

Gestaltning och utformning av gator
och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och och levande småstadsmiljö.
Utformning och gestaltning av gator och
gångstråk är lika viktigt som funktion för
att skapa en hållbar småstadsmiljö. Vi ska
anpassa skalan efter de gående och skapa
målpunkter längs vägen för att möjliggöra
liv och variation i stadsrummet. Parker,
torg och andra mötesplatser ska vara en
naturlig och sammanbindande del av gatunätet. Längs stråket mellan stationen
och torget vill vi ha övergångsställen över
Enköpingsvägen i stället för gångtunnlar.
Det kan också vara önskvärt att undvika
rondeller i centrala Bro och i stället ha
vanliga gatukorsningar, eftersom det i
större utsträckning är anpassat efter dem
som går och cyklar.

Inspirationsbild småstadskänsla från Holland
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Småstadsgator och tung
trafik - hur går det ihop?
Ett centralt förslag i målsättningen att utveckla Bro till en modern småstad, är att
omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata.
Det kommer att förändra karaktären på Enköpingsvägen på ett sätt som kan påverka
framkomligheten. Gaturummet kommer att
förändras med nya entréer, uteserveringar
och annan aktivitet på trottoarerna. En lägre
hastighet på Enköpingsvägen än dagens 50
km/h i centrala delar är önskvärd. Kommunen har anhållit hos Länsstyrelsen om att ta
bort Enköpingsvägen genom centrala Bro
som sekundärled för farligt gods, då bättre
och säkrare alternativ för farligt gods-trafik
finns via Kockbackavägen och E18.
För att ändå möjliggöra för lokala transporter och annan tung trafik att ta sig fram när
och om de behöver, är det viktigt att se till
både utformning och standard. Gatan kan
utformas på ett sätt som har vistelsekvaliteter, samtidigt som det finns plats för både
trafik och parkering. Hinder för lantbruksfordon ska undvikas.
Kommunens ställningstagande är att det
fortfarande ska vara möjligt för tung trafik
att färdas på Enköpingsvägen. Men hastigheten kan komma att sänkas och andra
anpassningar göras för att utforma en trygg
och trivsam gatumiljö på de gåendes villkor.

Gestaltningen är viktig för den upplevda
tryggheten på en plats. Eftersom kvinnor
generellt oftare än män upplever otrygghet i offentliga miljöer är detta också en
jämställdhetsfråga.

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i
Bro för att göra det enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla.
Fler människor behöver välja att gå och
cykla i stället för att ta bilen, för att bromsa klimatförändringarna, stärka folkhälsan och uppnå en mer hållbar utveckling.
Vi vill bidra till det genom att stärka gångoch cykelnätet i Bro på de ställen där det
brister idag. Vi pekar ut ett antal nya eller
kompletterande stråk för gång och cykel,
till exempel kompletteringar längs med

Enköpingsvägen genom hela Bro, ett nytt
stråk genom Skällsta mellan Håtunavägen
och Råbyvägen, och en komplettering
av cykelväg fram till handelsområdet
(Willys) i Skällsta. Gestaltningen av gångoch cykelvägar och miljön runt omkring
dem måste också bidra till trygghet för
dem som rör sig där, både på dag- och på
kvällstid.
För den planerade utbyggnaden av gångoch cykelnätet på detaljerad nivå, se
kommunens gång- och cykelplan (2021).
Kommunens cykelstrategi (2020) beskriver kommunens strategi för ökad och säker cykling i Upplands-Bro kommun.
Genom att förbättra möjligheterna
för cykling bidrar vi också till att
stärka folkhälsan.

Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
att knyta tätorterna tätare ihop.
Det regionala cykelstråket går idag mellan
Bro och Kungsängen parallellt med Enköpingsvägen. Men det saknas en tydlig
koppling mellan Bro och målpunkterna i
Brunna, framför allt till verksamhetsområdet och dess arbetsplatser. Vi vill knyta
Bro och Kungsängen närmare varandra
genom att stärka den befintliga sträckan
mellan Bro och Brunna som gång- och
cykelstråk. Detta kan troligtvis göras med

relativt enkla medel eftersom sträckan
redan finns idag. En tydligare gång- och
cykelväg skulle ha stor betydelse för dem
som till exempel arbetspendlar med cykel
till Kungsängens norra delar.
Om den nya vägkopplingen för bil som
pekas ut mellan Kockbacka trafikplats och
Brunna verksamhetsområde blir verklighet, föreslår vi också att regionala cykelnätet utvidgas med en parallell koppling
mellan Bro och Brunna längs med den
nya vägen.
Genom att göra det lättare att cykla
till arbetsplatserna i Brunna verksamhetsområde, möjliggör vi arbetspendling utan fossila bränslen.

Öka robustheten i vägnätet genom
att undersöka förutsättningarna för
en ny vägsträckning från Håtunavägen till Kockbackavägen.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är vägstrukturen en viktig
pusselbit för att få olika delar att hänga
ihop bättre. Idag har det lokala vägnätet
i Bro god framkomlighet och kapacitet
finns också för tillväxt. Nya tvärförbindelser genom Bro samhälle skulle bidra till
en mer sammanhållen tätort och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir vägnätet
också mer robust vid olyckor eller andra
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problem i vägnätet. Vi föreslår därför en
ny vägkoppling med bil norr om centrum
från Håtunavägen via Lejondalsvägen till
Kockbackavägen. Detta knyter ihop Bro
även norr om centrum. Förutsättningarna
för detta och den exakta sträckan för en
koppling behöver utredas närmare.

Gör plats för utökad cykelparkering
på torget, vid stationen och i anslutning till busshållplatser där det finns
ett behov.

För att cykeln ska kunna utgöra ett verkligt alternativ till bilen för till exempel
arbetspendling, krävs inte bara välfungerande gång- och cykelvägar utan också
någonstans att ställa cykeln vid viktiga
knutpunkter som stationen, torget och
vissa busshållplatser. I all detaljplanering
och utbyggnad måste principen om en väl
utbyggd cykelinfrastruktur finnas med.

bränslen. I Bro 2040 kommer merparten
av bilflottan drivas av el eller av andra
förnyelsebara drivmedel. Elbilar och olika
alternativ till fossila drivmedel utvecklas
hela tiden, och det är svårt att säga exakt
hur det kommer att påverka vår tekniska
infrastruktur. Men vi kommer behöva
planera för en utbyggd laddinfrastruktur
för elbilar, och ha en beredskap för att
biogas och andra former av förnyelsebara
drivmedel, självkörande bilar, mobilitetshubbar och andra mobilitetslösningar är
naturliga inslag i stadsbilden och ger nya
förutsättningar för planering av infrastruktur.

Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.

orten utifrån. För boende i tätorten som
kommer hem från jobbet eller resan är
det kanske den punkt där man känner att
man är ”hemma”. För den som kommer
till Bro för första gången är entréerna det
första intrycket man får av Bro som plats.
För att stärka Bros identitet som en småstad nära storstaden behöver vi utveckla
entréerna på ett medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa entréer där gestaltningen och möjligheten att orientera sig är
extra viktig. Vi pekar ut entréer för både
gång, cykel och bil, där utformningen och
skalan behöver anpassas efter trafikslag.
Det är också viktigt att se till att det är lätt
att ta sig vidare från entréerna från landsbygden in till centrala Bro när man går
eller cyklar.

Entréerna till tätorten är de punkter där
man upplever att man kommer in i tät-

Skapa förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta och
planera för fler klimatvänliga drivmedel.
I Bro 2040 tror vi att bilar och annan motordriven trafik kommer att ha en plats,
även om användandet kan komma att se
annorlunda ut än idag. Men något som är
säkert är att vi kommer att använda andra drivmedel för vår fordonsflotta. Idag
drivs de flesta bilar fortfarande av fossila
Foto av: Michael Folmer/Mostphotos och Upplands-Bro kommun
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Bro torg
Planeringsinriktningar
•

På sikt ska tyngdpunkten i Bro centrum förflyttas söderut mot centrumrondellen vid Enköpingsvägen
och mot Köpmanvägen, för att knyta ihop torg och station.

•

Utveckla Bro torg till en trygg mötesplats genom att tillföra nya
bostäder och lokaler, utveckla de
offentliga rummen och aktivera
ytorna runt omkring torget.

•

Stärk underlaget för service och
restauranger genom att förtäta
centralt.

•

Satsa på genomtänkta boende former av hög kvalitet.

•

Öka vuxennärvaron i centrum med
flera arbetsplatser.

•

Överbrygga Enköpingsvägen som
barriär för att stärka kopplingen
mellan bebyggelseområden.

•

Bind samman ny och befintlig bebyggelse med gemensam odling.

•

Synliggör de små barnens plats på
torget genom fler lekytor för mindre barn.

Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i kommunen. Det ska vara en plats
som skapar liv och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En trivsam torgmiljö
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och
kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta.

Bro torg - ett centrum för människor
snarare än handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en
varierad och tilltalande småstadsstruktur.
På torget finns ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger
också Brohuset med bibliotek och simhall.
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, varför man inte får de kommersi-

ella fördelar som riktigt stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i det
geografiska centrumet av tätorten med
närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet. Det gör Bro torg till en
potentiell mötesplats för människor med
olika bakgrund och förutsättningar, vilket
är en tillgång både för torget och kommunen som helhet.

Utmaningar:
•

•

Hård konkurrens från främst externa
handelsplatser i närliggande områden
begränsar möjligheten att utveckla
handeln i Bro centrum.
Det finns behov av att stärka tryggheten
i centrum och önskemål från invånarna
om att utbudet ska öka.

Så här ska vi göra
På sikt ska tyngdpunkten i Bro centrum förflyttas söderut mot centrumrondellen vid Enköpingsvägen och
mot Köpmanvägen, för att knyta ihop
station och torg.
En förstudie har tagits fram för Bro centrum som visar på att det finns en stor potential att utveckla Bro centrum genom
förtätning och gestaltning, och genom att
på sikt flytta tyngdpunkten för handel och
service söderut mot centrumrondellen och
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Köpmanvägen. När Bro tätort växer söderut är det viktigt att Bro centrum utvecklas
för att kunna vara en knutpunkt för hela
Bro. Genom att stärka torgets koppling till
Enköpingsvägen och Köpmanvägen mot
stationen ska centrum bli lättillgängligt för
alla oavsett om en färdas med kollektivtrafik, cykel, bil eller till fots.
Flytten av centrums tyngdpunkt ska dels
ske genom att aktivt arbeta med befintligt centrum och dess utemiljöer och dels
genom att främja förtätning med handel
och möjliga affärslokaler söder om dagens centrum mot centrumrondellen och
Köpmanvägen.

Gör torget till en trygg mötesplats
genom att tillföra nya bostäder och
lokaler, utveckla de offentliga
rummen och aktivera ytorna runt
torget.

Underlaget för ett kraftigt ökat handelsutbud i centrum är begränsat. Däremot
är Bro torg viktigt för ortens identitet
och som gemensam samlingspunkt för
människor från olika delar av Bro. Torget
ska vara en plats som är tillgänglig för alla,
kvinnor och män, unga och gamla från
alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer
attraktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av
en väl omhändertagen offentlig plats. Nya
byggnader och gestaltning av stråk, hållplatser och parkeringar kan skapa tydliga
och trivsamma entréer till torgområdet.
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Torget skulle också vinna på om fler kommunala verksamheter lokaliserades dit,
för att ytterligare stärka samhällets närvaro i centrala Bro.
En omvandling av Broskolans lokaler kan
öppna upp passager och möjliggöra ett
öppnare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro centrum. Det skulle även öka tillgängligheten till närliggande grönområde
och fritidstaktiviteter.
För att torget ska kännas som en trygg
plats hela dygnet behöver de omkringliggande byggnaderna aktiveras såväl dagsom kvällstid. Det kan exempelvis handla
om att skapa möjligheter för kultur- och
fritidsaktiviteter eller föreningsliv i torgets
lokaler.
Genom att skapa en trygg, inkluderande
och tillgänglig torgmiljö ökar vi möjligheterna för alla människor att delta i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
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Stärk underlaget för service och restauranger genom att förtäta centralt.

Det är viktigt att Bro torg upprätthåller
samhällsfunktioner och service för att tillgången till detta ska vara jämlik, och för
att signalera att Bro är en viktig plats. Med
rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda
närservice och viss lokal handel. En förtätning med bostäder i centrum, längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle
både ge ett ökat underlag för service, och
vara en möjlighet att stärka attraktiviteten
och småstadskänslan med rätt typ av bebyggelse. I Förstudien för Bro centrum som
följer med som underlag till FÖP Bro finns
analyser av behov och möjliga volymskisser redovisade i scenariot ”Förtätning med
småstadskänsla”.

Satsa på genomtänkta boendeformer
av hög kvalitet

Bro centrum är trots sitt stationsnära läge
ingen självklar magnet för inflyttande be-

folkning. För att en förtätning med lägenheter ska bli lyckad krävs väl gestaltade
bostäder som erbjuder något mer än bara
ett boende. Det handlar om att bygga attraktiva bostäder för målgrupper som har
råd att efterfråga dem. I Bro dominerar
hyresrätten som upplåtelseform, varför
fler prisvärda bostadsrätter skulle kunna
bidra till större variation. Yngre seniorer
är också en grupp som saknar tilltalande
boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva bostäder med gemensamhetsytor
skulle kunna fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också gestaltas på ett sätt som bidrar
till att stärka småstadskänslan.

Öka vuxennärvaron i centrum med
fler arbetsplatser.

På kortare sikt kan detta ske genom att
kommunala verksamheter flyttar till lokaler på central plats i Bro. På längre sikt
kan kommunen skapa förutsättningar för
ytterligare arbetsplatser genom att förtäta
i strategiska lägen i centrala Bro, för att
öka befolkningsunderlaget för service och
på så sätt möjliggöra för ytterligare någon
restaurang eller liknande att etablera sig i
centrum.
Den nya bebyggelsen skulle också kunna
erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till exempel på ett hörn längs
Köpmanvägen.
Likaså kan en ny användning av Broskolans lokaler för arbetsplatser och kulturaktiviteter innebära ett positivt tillskott till
centrum och skapa mer aktiviteter och
vuxennärvaro på kvällstid.

Genom att göra plats för fler arbetsplatser i centrala Bro, bidrar vi till
att skapa nya arbetstillfällen och
möjliggör för ökad företagsamhet.

Överbrygga Enköpingsvägen som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.

Enköpingsvägen ligger som en barriär
mellan gamla Bro och Råby och Finnsta,
och därmed också mellan stationen och
torget. För att öka rörligheten mellan områden och känslan av närhet behövs det
fler ställen att ta sig över Enköpingsvägen.
Övergångsställen är att föredra eftersom
gångtunnlar inte minskar barriäreffekten
lika mycket och ofta upplevs som otrygga.

ska därför se till barnens särskilda behov
och önskemål i utvecklingen av torget och
skapa ytor som är fokuserade på barns lek.
När barnen trivs och vill vara på torget har
vi goda förutsättningar för att Bro centrum
ska vara en trivsam och trygg plats för alla.
Genom att låta barn vara med och
utforma det offentliga rummet kan
vi göra barnen delaktiga i samhällsplaneringen.

Bind samman ny och befintlig
bebyggelse med gemensam odling

Skapa öppna gårdar med gemensam
stadsodling eller annan form av odlingslotter mellan den nya bebyggelsen längs
Norrgrindsvägen och Råbyområdet.

Synliggör de små barnens plats på
torget genom fler lekytor för mindre
barn.
Om torget ska vara tätortens centrala sociala mötesplats behöver vi skapa olika
ytor som är tillägnade Brobor i alla åldrar.
Barn är brukare av det fysiska rummet likt
alla andra samhällsmedlemmar, men det
finns ibland en risk att barnperspektivet
blir mindre synligt i planeringen och utformningen av våra allmänna platser. Vi
Foto: okänd och Susanna Evert
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Bro torg och station

¯

Centrumutveckling

I centrum ska vi förtäta med nya bostäder
för att stärka underlaget för service och
kommersiella verksamheter. Vi ska öka
vuxennärvaron med ﬂer arbetsplatser och
förbättra trygghetern genom att skapa mer
liv och rörelse över torget. Vi ska skapa
gemensamma mötesplatser och odlingsytor
och synliggöra de små barnens plats på
torget genom ﬂer lekytor.

Förtätning Enköpingsvägen

1

Vi ska utveckla Enköpingsvägen från en
genomfartsled till en småstadsgata. Enköpingsvägen ska fortsatt behålla sin funktion
för den lokala traﬁkförsörjning och framkomligheten för exempelvis bussar ska inte
inskränkas. Men genom gestaltning, förtätning med bebyggelse av småstadskaraktär
som vetter ut mot gatan och nya kopplingar
ska vi överbrygga Enköpingsvägen som
barriär och skapa ett tryggt och levande
gaturum.
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I stationsområdet ska kollektivtraﬁkens
ytkrävande behov prioriteras. Vi ska bland
annat säkerställa ytor för utveckling av
bussterminalen samt reservera ytor för att
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan och ett
vändspår nordost om station. Stationsområdet ska även utvecklas till en attraktiv
mötesplats och knutpunkt för att stärka
sammanhållningen mellan Bros olika
delar. Arbetet med stationsutveckling ska
ske i samarbete med Traﬁkverket och
Region Stockholm.

3

1

Förslag till ny stationsentré

Mötesplats, barns lek och rekreation

Strategiska blågröna stråk
Grönområden, utveckling rekreation

2

Mötesplats, aktivitet och friluftsliv

3

Målpunkter utmed huvudstråk

4

Fornlämningsmiljö, upplevelsevärden

5

Utveckla parkstråk, dagvatten

6

Utveckla plats för ny stationsentré

Strategisk koppling, gång och cykel

7

Plats för vändspår

Ny gång- och cykelbro över järnvägen

J

Befintligt stationsläge
Torg, service och handel
Huvudstråk Köpmanvägen + Norrgrindsvägen

#
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Stationsutveckling

1

2

1

#

Strategisk koppling, ny väg
Utred genomfart Härnevi skolväg
Utred ny väg, tvärkoppling norr om Bro torg
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Bebyggelseutveckling
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Pågående utbyggnad, antagen detaljplan
Pågående detaljplaner
Tätortsavgränsning

2

Bro stationsområde
Planeringsinriktningar
•

•

Bygg tätt nära stationen och öka
tillgängligheten till stationen för
cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer.
Reservera och säkerställ ytor
vid Bro station för utveckling av
bussterminal, infartsparkering för
bil och cykel och stationsnära service. Prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen.

•

Planera för ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
västra änden av perrongen i Bro.

•

Reservera mark för att i framtiden
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.

•

Skapa ny vägförbindelse över eller
under järnvägen väster om perrongen och koppla den till en västlig entré.

•

Utveckla stationsområdet till en
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro.

•

Utveckla grönområdet runt
Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan för rekreation och lek.

• Ta tillvara på stationsområdets värdefulla kulturmiljöer för att stärka
platsens kvaliteter och Bros identitet som stationssamhälle.
•

Utred effekterna av att öppna Härnevi skolväg för trafik mot
Enköpingsvägen.

Pendeltågsstationen ska växa i takt
med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för
många olika funktioner och konkurrensen
om marken är stor. Exploatörer vill bygga
bostäder stationsnära och pendlare vill ha
en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. Man ska kunna byta smidigt
mellan buss, cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro station är trångt och
mark behöver reserveras för bytespunktens funktioner som inte kan förläggas på
annan plats.
Hela stationsområdet med alla dess funktioner utvecklas för att vara attraktivt och med
fungerande kollektivtrafik. I takt med att Bro
växer behöver även busslinjenätet ses över.
Fler bussar kräver mer plats vid stationen. En
mer detaljerad förstudie som studerar olika
scenarier för utveckling av stationsområdet
med samhällsservice, bussterminal, infartsparkering och pendeltåg har tagits fram.
Förstudien slutredovisades våren 2021 och

resultatet har vägts in i den fördjupade översiktsplanen. I frågor gällande kollektivtrafik
och stationsutveckling har kommunen inte
egen rådighet och planering och utredningar ska ske i samarbete med Trafikverket och
Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Utmaningar:
•

•

•

Stationen är redan idag för trång och
dagens bussterminal och infartsparkeringar kommer inte att räcka till för
den utökade kollektivtrafik som behövs
när Bro växer.
När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer järnvägen att utgöra en betydande
barriär mellan gamla och nya Bro. Att
Bro station i dagsläget bara har en uppgång, i den östra delen av perrongen,
bidrar till en sådan barriäreffekt.
Bristande kapacitet i järnvägssystemet
gör att pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro. Lösningar behövs
som möjliggör kvartstrafik snarast.

Stationsområdet sett från ovan med blivande Trädgårsstaden i förgrunden.
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Så här ska vi göra
Bygg tätt nära stationen och öka tillgängligheten till stationen för
cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer.

För att skapa bättre underlag för samhällsservice och möjliggöra stationsnära bostäder ska vi utnyttja tillgänglig mark väl och
bygga tätt där så är möjligt runt stationen.
Ny bebyggelse ska dock anpassas i sin skala till småstadskaraktären i centrala Bro.
Det är även viktigt att bebyggelsen planeras och utformas så att tillgängligheten till
stationen ökas med nya och stärkta kopplingar och stråk.

Reservera och säkerställ ytor vid Bro
station för utveckling av kollektivtrafiken. Prioritera bytespunktens
funktioner framför andra intressen.

Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och vara ett attraktivt alternativ ska
ytor reserveras för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal för
bussförare, stationsnära service med mera.
Ytor behövs både på norra och södra sidan
av järnvägen och vid östra och västra änden av perrongen. Vi måste prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen för att det ska finnas kapacitet för fler
bussar och tåg.
Stationsnära privata fastigheter kan behöva förvärvas för att en större bussterminal
ska få plats. Om det inte går att utöka ytan

26

för terminalen vid stationen kan linjenätet
behöva utformas med bussarnas tidsreglering på annan plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande infartsparkering norr
om spåren är för smal för att få plats med
vändmöjlighet för buss.
Genom att prioritera bytespunktens
funktioner framför andra intressen
säkerställer vi förutsättningarna för
en hållbar och inkluderande infrastruktur.

Planera för ett vändspår för pendeln
och en ny stationsentré till västra
änden av perrongen i Bro.

Kommunen har länge drivit frågan om ytterligare en entré i Bro. Den skulle minska avståndet till många arbetsplatser och
tillkommande bostäder och därmed göra
kollektivtrafiken mer lättillgänglig. I förstudien om Bro stationsområde, scenario
”Västlig entré”, är en ny entré förlagd väster om dagens entré. Denna entré är också
vår utgångspunkt och pekas ut i plankartan. Ett nytt vändspår väster om perrongen kan vara ett sätt som gör det möjligt att
köra pendeltågen i kvartstrafik.

lar av Bro. Det behöver utredas vidare om
en ny vägkoppling är möjlig.

Reservera mark för att i framtiden
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.

Fyra spår även väster om Kallhäll kan i
framtiden krävas för fortsatt utveckling av
såväl pendeltågs- som regional- och fjärrtågstrafiken. Trafikverket avser att i närtid
utreda behovet av kapacitetsförstärkning
mellan Kallhäll och Bålsta genom en åtgärdsvalstudie. Resultatet från åtgärdsvalstudien behöver lyftas in i underlaget för
den kommande planeringen.

Utveckla stationsområdet till en
mötesplats och knutpunkt i
småstaden Bro.
Pendeltågsstationen är med dess funktion
ett naturligt nav för Brobor både söder
och norr om järnvägen, men stationen
ska inte bara vara knutpunkt för kommunikationer utan även en central social

Skapa en ny vägförbindelse över eller
under järnvägen väster om perrongen och koppla den till en ny entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro
pekades ut i ÖP 2010 men har inte realiserats än. En över- eller undergång kopplad till västlig entré behövs för att minska
barriäreffekten av järnvägen och göra det
lätt att röra sig mellan gamla och nya de-
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plats där människor kan mötas. Parallellt
med att Bro växer och att vi ska resa allt
mer kollektivt i framtiden kommer stationsområdets betydelse för Bro att öka
avsevärt.

Ta tillvara på stationsområdets
värdefulla kulturmiljöer för att stärka
platsens kvaliteter och Bros identitet
som stationssamhälle.

tionssamhälle från 1800-talet. De råd och
riktlinjer som framkommer i kulturmiljöutredningen för Bro ska vara vägledande
vid kommande planering och bygglovsprövning.

Med gestaltning, fler funktioner och aktivering av allmänna platser ska stationsmiljön bli mer inbjudande för de som
kommer till Bro med pendeln samt bli
en plats där invånarna som passerar vill
dröja kvar och mötas. Utveckling och utformning av stationsområdet är en kritisk
framgångsfaktor för att stärka sammanhållningen mellan Bros olika delar.

Bros stationsområde utgörs idag av en
blandad bebyggelse som gradvis vuxit
fram sedan järnvägsstationens tillkomst
1876. Gatunätet, som till stor del är oförändrat sedan tidigt 1900-tal, är oregelbundet och likaså tomtindelningen inom
området. I kulturmiljöutredningen för
Bro pekas hela stationsomådet som ett
område med karaktärer att värna och ett
flertal bebyggelsegrupper inom området
bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturmiljöperspektiv.

Utred effekterna av att öppna
Härnevi skolväg för trafik mot
Enköpingsvägen.

Utveckla grönområdet runt
Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan för rekreation och lek.
Grönområdet runt Sätrabäcken mellan
Enköpingsvägen och Mälarbanan upplevs
idag som en baksida mellan verksamhetsområdet och bebyggelsen vid stationen.
En ny västlig entré till pendeltågsstationen skulle ligga i direkt anslutning till
grönområdet och utveckling av parkmiljö
för rekreation och lek skulle bidra till en
välkomnande plats och ge trygghet och
attraktivitet till stadsrummet. Det finns
även potential att skapa och stärka ett
parkstråk från området runt Sätrabäcken
norrut längs med Råbyvägen.
Genom att utveckla grönområdet för
lek och rekreation ökar vi tryggheten
och involverar barn i utvecklingen av
stationsområdet. Låt barn och unga
vara med och bestämma innehållet och
utformningen av platsen!

Att ta tillvara på kulturmiljövärden innebär inte att nya åtgärder hindras inom
området. Med en hänsynstagande planering och ny bebyggelse som anpassar
sig efter platsens värden finns det stor
potential att stärka Bros identitet som sta-

Att öppna upp Härnevi skolväg som lågfartsgata för målpunktstrafik till skolan
skulle medföra positiva effekter för trafiknätets robusthet. Det är dock viktigt att
en förändring av gatan inte skadar värdena i dess småskaliga karaktär och grönstrukturen runt vägen. Hur gaturummet
kan påverkas av att öppna upp för trafik
genom Härnevi skolväg behöver därför
utredas vidare.

Härnevi skolväg
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Målpunkter, näringsliv och service
• Öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv genom fler mindre
verksamhetslokaler och samverkan
med det lokala näringslivet i samhällsplaneringen.

Planeringsinriktningar
•

Låt Skällsta fortsätta vara Bros nav
för sällanköpshandel och volymhandel, och utveckla Bro torg som
mötesplats med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.

•

Utveckla attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål i närmiljöer som
lockar till kortare resor och mer
hemester.

•

Planera för aktiva mötesplatser
som bidrar till att knyta ihop Bros
olika delar och stärka den sociala
sammanhållningen.

•

Utveckla Bro IP som en gemensam
mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.

•

Utveckla delar av Kvistaområdet
till ett nytt friluftsområde med motionsspår, terrängspår och andra
möjligheter till friluftsaktiviteter.

•

Ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en ö i Mälaren och öka
möjligheterna till bad- och båtliv i
Bro.
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Bro ska vara en modern småstad,
inte en sovstad
I Bros centrala delar ska det finnas arbetsplatser, handel, kultur och föreningsliv för
att skapa liv och rörelse på både dag- och
kvällstid. Småstaden Bro 2040 är en plats
där näringsliv och tillskapandet av arbetstillfällen är en integrerad del i småstadslivet. I småstaden Bro finns en levande
huvudgata som samlar invånare kring nöjen, handel och service och besökare utifrån uppskattar det lugna men ändå aktiva
småstadslivet kombinerat med fantastisk
natur inpå knuten.

Utmaningar:
•

•

Bro centrum och handelsplatsen i
Skällsta konkurrerar såväl med externa
handelsplatser i Bålsta och Järfälla som
med e-handeln. Det behövs en medveten strategi för att främja en fortsatt
närservice vid Bro torg och en levande
handel i Skällsta.
Värdefulla tillgångar i form av tätortsnära natur, kulturhistorisk miljö
och närhet till Mälaren och Lejondals-

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.

sjön. upplevs inte alltid som kvaliteter i Bro eftersom tillgängligheten till
dessa är begränsad på olika sätt. Det
kan handla om att gång- och cykelvägar
saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller uppmärksammas.

Så här ska vi göra
Låt Skällsta vara fortsätta vara Bros
nav för sällanköpshandel och volymhandel, och utveckla Bro torg
som mötesplats med vardagsnära
handel, restaurang, service och möteslokaler.

I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna två externa handelsplatser: Brunna Park och Skällsta. Handeln vid
Bro torg består till största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning, medan handelsplatserna erbjuder ett
större utbud och mer sällanköpshandel.
De externa handelsplatserna är de lokala
torgens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala
utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.
Bro torg behöver en medveten strategi för
att upprätthålla dagens servicenivå. I kombination med den fysiska utvecklingen av
torget som beskrivs i tidigare avsnitt, be-

hövs också en utvecklad strategi med inriktning mot det lokala näringslivet och
centrumutveckling.

Utveckla attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål i närmiljöer som lockar till kortare resor och mer hemester.

Fina samlingsplatser som naturreservat,
parker, badplatser och kulturhistoriska
platser stärker den lokala stoltheten och
sammanhållningen i en ort. Vi ser att det
är viktigt i Bro att satsa på de platser som
finns och ytterligare stärka dem som målpunkter för aktiva i alla åldrar. Det ska
märkas att Bro är en småstad med stora
värden. Här är gott om samlingsplatser
som naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Inspirationsbild höghöjdsbana i Hällkana

Planera för aktiva mötesplatser som
bidrar till att knyta ihop Bros olika delar och stärka den sociala sammanhållningen.

Vi vill skapa platser i mellanrummen där
människor kan mötas. Genom aktiv planering ska vi lokalisera sådana platser så
att det är naturligt att ta sig dit från Bros
olika delar samt ge platserna funktioner
och utformning som lockar till längre vistelse. Då finns förutsättningar för spontana
träffar och mellanmänskliga interaktioner
utanför deras givna sammanhang.

Utveckla Bro IP som en gemensam
mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros
idrottscentrum och en mötesplats för
kommunens unga. Det kan handla om fler
idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten
ytterligare och skapa en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre barn och vuxna. Kopplingen
över järnvägen och till den föreslagna nya
skolan behöver stärkas och förutsättningarna för en gång- och cykelbro över järnvägen bör därför undersökas. En sådan
sammanbindande funktion skulle också
stärka kopplingen mellan befintliga Bro
och Trädgårdsstaden, och öka tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också till
det rekreativa dagvattenstråk som FÖP:en
pekar ut.

Utveckla delar av Kvistaområdet till
ett nytt friluftsområde med motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till friluftsaktiviteter.
En förstudie har gjorts för området Kvista
som består av ett större sammanhängande skogsområde utan någon befintlig bebyggelse. Delar av området pekas ut för
utveckling av nya bostäder men i de delar
där rekreationsvärdena bedöms vara höga
föreslås ett nytt friluftsområde med möjligheter till olika typer av friluftaktiviteter.
Områdets närhet till pågående utbyggnad
i Tegelhagen samt ett flertal pågående detaljplaner gör att det kommer fylla ett viktigt behov av rekreation för framtida boende. Men friluftsområdet ska även utgöra
en målpunkt för alla Upplands-Brobor och
besökare.
Tätortsavgränsningen går genom det föreslagna friluftsområdet och platsen utgör entrén till tätorten från Säbyholm och
Ådöhalvön, vilket gör den till en strategisk
målpunkt i relationen mellan tätort och
landsbygd. I anslutning till friluftsområdet vid Kvistaberg föreslås en yta för handelsträdgård eller dylik verksamhet som
speglar skärningspunkten mellan tätorten
och landsbygden.
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Ta vara på värdet av att
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och
öka möjligheterna till bad- och båtliv
i Bro.

Bro har med sitt läge fördelen att dela en av
Stockholmsregionens viktigaste upplevelsevärden, nämligen den direkta närheten
till vattnet och Mälaren. Samtidigt upplevs
inte vattnet vara särskilt tillgängligt från
stora delar av Bro tätort och i förhållande
till den långa strandlinjen mot Mälaren är
möjligheterna till bad- och båtliv relativt
begränsade. Vi ska därför stärka kopplingar och utveckla målpunkter vid Mälaren
samt utveckla möjligheten att angöra Bro
från vattnet.
För att även stärka mälarkopplingen utanför tätorten ska vi förverkliga Landsbygdsplanens förslag om att skapa en gång- och
cykelkoppling från tätorten till Ådöhalvön
och Björknäsbadet.

Öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv genom fler mindre
verksamhetslokaler och samverkan
med det lokala näringslivet i samhällsplaneringen.

I Bro finns idag en stor bredd av olika typer av näringsverksamheter som spänner
mellan storskaliga industriella verksamheter vid Högbytorp, småskalig industri och
handel i Skällsta, lokal kommersiell service i Bros centrala delar och även tätortsnära jordbruk. I verksamhetsområdet Nygård pågår detaljplanering och områdets
befintliga utformning och karaktär med
storskalig logistikverksamhet kan komma
att förändras framöver. I direkt anslutning
till tätorten finns även flera verksamheter
som lockar besökare till Bro, såsom golfanläggningar, galoppbana samt hotelloch konferensanläggningar.
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Torg, service och handel
Målpunkt mälaren

Bro IP utveckling
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DDDDD Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark
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Strategisk koppling gång- och cykel
Tätortsavgränsning

Friluftsområde

Samhällsplaneringen ska både ta hänsyn
till det lokala näringslivets förutsättningar
och bidra till att Bro är en attraktiv plats
för verksamheter att etablera sig på. Den
fysiska planeringen är en viktigt del i att
skapa förutsättningar för ett differentierat
och hållbart näringsliv.

Utvecklingsområde verksamheter: Området är utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps verksamhetsområde. Det ﬁnns ett planprogram framtaget för området, vilket ska vara vägledande vid eventuell kommande
planering samt bygglovsprövning.

Utvecklingsområde verksamheter: Området är
utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps
verksamhetsområde. Det finns ett planprogram
Pågående detaljplan, nya verksamheter: I området Klövberga pågår detaljplanering för ett nytt verksamhetsområde.
framtaget för området, vilket ska vara vägledande
vid eventuell kommande planering samt bygglovPågående detaljplan, beﬁntliga verksamheter: Nygård är ett beﬁntligt verksamhetsområde där arbete med en
ny detaljplan pågår.
Utformningen av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter kan komma att
sprövning.

Beﬁntliga verksamheter: Beﬁntliga verksamhetsområden med storskalig industriella verksamheter i Högbytorp
och småskalig industri och handel i Skällsta.

ändras i framtiden.

Befintliga verksamheter: Befintliga verksamhetsområden med storskalig industriella verksamheter
i Högbytorp och småskalig industri och handel i
Skällsta.
Pågående detaljplan, nya verksamheter: I
området Klövberga pågår detaljplanering för ett
nytt verksamhetsområde.
Pågående detaljplan, befintliga verksamheter:
Nygård är ett befintligt verksamhetsområde där
arbete med en ny detaljplan pågår. Utformningen
av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter kan komma att ändras i framtiden.

Foto av: WSP
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Genomförande – Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
Planeringsinriktningar
•

Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.

•

Prioritera detaljplaner som bidrar
till att uppfylla kommunens mål om
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

•

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna i kommunens arbete med nya detaljplaner.

•

Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov följer intentionen i översiktsplanen.

•

•

Bevara områden med naturvärdesklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas vid
exploatering.
Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra utvecklingen i Bro i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Bro.

FÖP:en uttrycker kommunens
långsiktiga viljeinriktning för Bro.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro
tätort uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning för den fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar
långt fram i tiden, väger in både nationella, regionala och lokala intressen och tar
bredare hänsyn än detaljplaneringen. Om
den politiska viljeinriktningen ändras på
ett betydande sätt ska översiktsplanerna
också ändras i enlighet med detta. Detta
för att ge en förutsägbarhet och kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska planering.

Så här ska vi göra
Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.

Vi ska börja bygga det som ligger närmast
befintliga kommunikationer, infrastruktur
och service. Det förslag till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grundar
sig på den närhetsprincipen. Vi ska inte
heller tillskapa ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till
att uppfylla kommunens mål om ett
hållbart samhälle.
I de flesta planer och projekt finns visioner
om att skapa vackra miljöer, bra bostäder
eller livskraftiga verksamheter. Men för
att ett projekt ska vara hållbart räcker det
inte med att projektet i sig har ett attraktivt
innehåll. Allt nytt vi bygger kommer att ha
påverkan på de människor och det samhälle som redan finns. När vi lägger pengar och resurser på att bygga nytt måste det
nya bidra till att vi uppnår våra mål om en
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun.

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna i kommunens
arbete med nya detaljplaner.

För ett hållbart genomförande som följer
efterfrågan ska kommunen ta sin del av
ansvaret för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och
släppa fram planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genomförande samtidigt
ska erbjuda olika boendeformer och inte
konkurrera med varandra inom samma
segment. Ur bostadsförsörjningssynpunkt
är det också viktigt att nyproduktionen erbjuder olika boendeformer och hustyper
för olika faser i livet.
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Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov följer intentionen i översiktsplanen.

Upplands-Bro har ambitiösa mål om en
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp hur
väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i efterföljande politiska beslut, planering och
genomförande. Uppföljningen kommer
också att ge oss en indikation på hur väl
FÖP Bro fungerar som politiskt styrdokument.

Bevara områden med naturvärdesklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas vid
exploatering.

Områden med naturvärden kan klassificeras utifrån en skala enligt SIS-standard där
klass 1 utgör högst naturvärde och klass 4
innebär visst naturvärde. Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark som
tas i anspråk innehåller naturmark eller
annan form av grönska och naturvärden.
Det kan vara motiverat att låta natur och
växtlighet ge vika för nya bostäder, verksamheter eller något annat som är viktigt
för invånarna och kommunen, men vi ska
alltid kompensera för det. När naturvärden
försvinner ska nya naturvärden tillföras i

32

form av grönkompensation. Det kan till
exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av
nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt
skydda naturområden som tidigare saknat
skydd. Inriktningen om grönkompensation och bevarande av områden med de
högsta naturvärdena finns sedan tidigare
uttryckt i kommunens Grönplan som beslutades av kommunfullmäktige 2008.
Genom att spara områden med höga
naturvärden tar kommunen ansvar
för att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra utvecklingen i Bro i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Bro.

För att kunna styra utvecklingen och skapa
förutsättningar för förtätning och utveckling av Bro, behöver kommunen arbeta
strategiskt med mark- och fastighetsinnehav. Det är ett arbete som innefattar både
avyttring och förvärv av mark såväl som
aktiv styrning, förvaltning och utveckling
av den mark kommunen äger. Att till exempel arbeta aktivt med markanvisningar
för att attrahera bostads- och fastighetsutvecklare för att ge dem incitament att pröva önskvärda upplåtelseformer eller projekt gör kommunen till en medskapare av
social hållbarhet.
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Vad är en naturvärdesinventering
enligt SIS-standard?
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt
att identifiera och klassa värdefulla
naturområden enligt en standardiserad
metod. Det huvudsakliga syftet är att
avgränsa och beskriva naturområden av
betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventering innehåller såväl
kartstudier och sammanställning av
tidigare kunskap, som fältinventering.
Metoden går ut på att beskriva ett så
kallat biotopvärde. Livsmiljöer (biotoper)
beskrivs genom till exempel trädålder
och förekomst av värdefulla ekologiska
strukturer som döda träd, ihåliga
träd, fuktiga partier och marker med
stenblock. Vidare beskrivs ett artvärde,
utifrån vilka skyddade eller ovanliga arter
som har påträffats under inventeringen.
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan
samman till ett naturvärde, där skalan går
från klass 1 (högsta naturvärde), via klass
2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till
klass 4 (visst värde).

Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat �ll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat e�er 2040

Pågående utbyggnad
Pågående detaljplan
Beﬁntlig bebyggelse
Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
Förslaget till fördjupad översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan och
omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra en hållbarhetsbedömning.
Den uppfyller miljöbalkens krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter
konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis och skett integrerat och parallellt med kommunens planarbete.
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till hållbar
utveckling jämfört med nollalternativet.
Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.

Ekonomisk hållbarhet

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
jämfört med nollalternativet för alla
studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning
och bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten
till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget med
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handel och service och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv
samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i
Bro. Genom att planförslaget redovisar en
prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer
hållbart utifrån kommunalekonomi och
robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.

Social hållbarhet

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart utifrån folkhälsa
kopplat till fysisk aktivitet och rekreation
samt boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och ökar
möjligheten att gå och cykla. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Bro torg och kopplingen mellan
stationen och torget för att öka trygghet
och tillgänglighet. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske
samtidigt som de förtätas.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur
kulturmiljösynpunkt jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och
kulturmiljöer, samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I
plankartan har kulturmiljöintressen syn-
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liggjorts i de områden där bebyggelse planeras i anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro stationsområde och Sandhaga).
Planförslaget innebär även mindre intrång
i jordbruksmark jämfört med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart än
nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer samt bättre
förutsättningar att skydda vattenmiljöer
och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel
utbyggd laddinfrastruktur, i karta pekar
ut områden för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning
av dagvatten, ytor för översvämning och
skyfall samt pekar ut prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt
trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja
dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och
biologisk mångfald innebär planförslaget
nya planeringsinriktningar som säger att

befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska
sparas samt att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. När det gäller folkhälsa utifrån
buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse
kan komma att planeras i miljöer utsatta
för buller, utsläpp till luft och risker.

Värderos

Planförslagets möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling har utvärderats med
hjälp av en värderos. Det är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på
hållbarhet. Blå linje visar planförslag och
röd linje nollalternativ:

Om hållbarhetskriterierna
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp arbetat tillsammans med temadefinitioner och inriktningar
för FÖP Bro. Utifrån dessa definitioner har
sedan en mindre arbetsgrupp med tjänstepersoner definierat ett antal hållbarhetskriterier för social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Kriterierna har också utgångspunkt i Agenda 2030, barnkonventionen och
de nationella miljö- och folkhälsomålen. Det
är dessa kriterier som syns i hållbarhetsrosen.
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Här ändrar eller specificerar
FÖP Bro 2040 ställningstaganden i
ÖP 2010

8
7

2

5

3

6

1a

1b

4

bruksmark (1b). En del av ytan i 1a avsätts
också för rekreativ dagvattenhantering.
Det är fortsatt viktigt att reservera mark
för fyrspår på Mälarbanan utmed hela
sträckan.
2. Kvista
Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse
men en stor del övergår till att pekas ut
för naturmark och areellea näringar jordbruksmark och föreslås tillhöra landsbygden och ej ingå i tätortsutvecklingen.
Förstudie finns framtagen för området
och medföljer som bilaga till FÖP Bro
som detaljerar förslaget till struktur för
tillkommande markbostäder, infrastruktur och rekreationsområden.
3. Söder om Ginnlögs väg
Området ligger utanför täortsavgränsningen och är tidigare utpekat som utredningsområde för bostadsbebyggelse.

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010

1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde i bullerutsatt läge mellan
väg och järnväg. Nu pågår detaljplanering
för en ny skola på delar av ytan, och den
övriga ytan pekas dels ut för småskaliga
service-, frilufts- eller idrottsanläggningar
(1a) och dels för areella näringar, jord-
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I samband med pågående detaljplanering av områdena Klockaren och Härnevi
hage har dock detta område bedömts som
olämpligt att bebyggas med hänsyn till
bland annat högt lokalt kulturmiljövärde
och utgår därmed som utredningsområde.
Tätortsavgränsning

vår 2020 inom tätortsavgränsningen
4. Pågående
Öster detaljplaner
om Kockbacka
Förslag ändrad
användning
jämfört med utpekande
i ÖP 2010
Förstudie
finns
framtagen
och medföljer
som bilaga till FÖP Bro som detaljerar
förslaget till struktur för tillkommande
markbostäder, infrastruktur och rekreationsområden.
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Här pågår detaljplanering som
ändrar användning för bebyggelse
jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i
närheten av Bro Hofs golfbana. Anknyter
till utbyggnaden av Tegelhagen.
6. Härnevi hage
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse
i närheten av Bro Hofs golfbana Anknyter
till utbyggnaden av Trädgårdsstaden och
Bro IP.
7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid
handelsplatsen vid trafikplats Bro.

Här pågår detaljplanering inom
tidigare utredningsområde i
ÖP 2010 (pågående planer inom
utvecklingsområde listas ej):
8. Klövberga
Planarbete pågår och syftar till att utveckla
ett varierat område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination
med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.

Fördjupad översiktsplan för tätorten
Bro i Upplands-Bro, granskningshandling, 2021-05-26.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars
Upplands-Bro kommun där inget annat anges.
Några av inspirationsbilderna är av okänt ursprung.
Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild
AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk
styrgrupp.

Upplands-Bro har en strategisk placering vid
Mälaren, mitt i naturen med flera större städer
på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två världar,
storstadens puls och lantligt boende. Här möts
en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Kommunens växande
näringsliv gör att allt färre invånare behöver
pendla ut för att förvärvsarbeta. Här finns ett
rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och åldrar.

www.upplands-bro.se/tatort
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00
Foto av: WSP
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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FÖP Bro 2040
Planeringsförutsättningar
Granskningshandling 2021-05-26

www.upplands-bro.se/tatort
Foto: WSP.

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder
och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig
historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du
kombinera tryggt boende med en aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande den fördjupade
översiktsplanen för Bro i Upplands-Bro kommun,
FÖP Bro 2040, granskningshandling, 2021-05-26.

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där inget annat anges.

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

Finnsta i höstfärger. Foto: WSP.
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Förord och läsanvisning
I planeringsförutsättningarna beskriver vi
vilka avvägningar som gjorts i FÖP Bro

Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa sin bedömning av hur man avser
att tillgodose allmänna intressen enligt PBL
2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar
för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör
vi för de allmänna intressen som är relevanta
för FÖP Bro 2040, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur
avvägningar görs mellan olika allmänna
och till viss del enskilda intressen i FÖP Bro
redovisas i kommentarer i anslutning till
relevanta kartor.

Avgränsning

Till Landsbygdsplanen hör en bilaga med
planeringsförutsättningar för hela kommun-

ens yta. Denna bilaga är motsvarande för
tätorterna Bro och Kungsängen. Kungsängen
är inkluderad i bilagan eftersom Bro och
Kungsängen behöver ses tillsammans i ett
sammanhang för att ge en rättvisande bild av
tätortsutvecklingen i kommunen. Kommentarerna om avvägningar i detta dokument
gäller dock endast Bro.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i
relation till den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016.
I FÖP Bro föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016.
Dessa förslag används genomgående här
i planeringsförutsättningarna. Läs mer om
tätortsavgränsningens förändring i avsnittet

”Ändringar av tätortsavgränsningen” i plandokumentet.

Det är plandokumentet som beslutas
politiskt

Det är plandokumentet med dess utvecklingsstrategier, planeringsinriktningar och
markanvändningskartor som kräver ett
politiskt ställningstagande. FÖP Bro ska beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte
politiskt utan utgör ett underlag till plandokumentet. Kartorna i dokumentet är ögonblicksbilder. Den geografiska informationen
är tänkt att bli ett levande planeringsunderlag
för fortsatt planering, bygglovsprövning och
annan tillståndsprövning.

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Vid den gamla gården Stora Sandhagen finns ett öppet landskap med agrara byggnader fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. Foto: WSP.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens
vatten, infrastruktur och grönstruktur med
andra kommuner, och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och
social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
I den här delen redogör vi kort för hur
Upplands-Bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som
påverkas av FÖP Bro.

Mellankommunala och regionala
intressen

Mellankommunala intressen är frågor där vi
behöver samarbeta med andra kommuner
kring utvecklingen. Här följer en kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro.
I de utvecklingsstrategier och den mark- och
vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har
avvägningar gjorts mellan dessa olika intressen.
Avvikelser från RUFS 2050
FÖP Bro 2040 pekar inte ut några nya ytor
för bebyggelse som avviker från Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2050. Den antagna detaljplanen för
Tegelhagen innebär dock ett tillskott av ca
1500 bostäder i sekundärt bebyggelseläge
enligt Rufs plankarta. Utbyggnad av planen
pågår.

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta
tätort österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för
fyrspår vid en förlängning av Mälarbanan,
vilket kan gynna invånarna i Bålsta. I övrigt
påverkar inte utvecklingen i Bro Håbos utvecklingsplaner.
Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av BarkarbyJakobsberg som regional kärna. Det ökade
utbudet av bostäder och handel i BarkarbyJakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för UpplandsBro och knyter kommunen starkare till
Stockholmsregionen. Omvänt innebär också
Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner
på sikt större befolkning och mer underlag för
kollektivtrafik och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Påverkas inte av FÖP Bro.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig

fram till fots och på cykel, och FÖP Bro pekar ut ett antal gång- och cykelstråk som ska
stärkas. De regionala gång- och cykelstråken
är mycket viktiga för att knyta ihop cykelinfrastrukturen i kommunen med den i Håbo och
Järfälla, och på så sätt stärka kopplingen både
västerut och till Stockholm. FÖP Bro innehåller också flera planeringsinriktningar om att
förstärka cykelinfrastrukturen på olika sätt.
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte.

Arlandaförbindelse/utbyggnad av
Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden
är färdig och avslutad).
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner (nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig
runt på vattnet inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren. FÖP Bro pekar ut
strategiska kopplingar för båt som en del av
sin utvecklingsstrategi. FÖP Bro har också en
planeringsinriktning som säger att kommunen
ska ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en
ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och
båtliv i Bro. I detta skulle kunna ingå att tillsammans med andra Mälarkommuner utveckla
färjeförbindelserna, främst mellan UpplandsBro och de närmaste grannkommunerna samt
Stockholm. Detta har tidigare utforskats närmare i Projekt Strandutveckling, ett samarbete
med kommunerna Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby samt Region Stockholm
(under projekttiden fortfarande Stockholms
läns landsting) och presenterades i en slutrapport 2014. Det behövs dock ett omtag i arbetet
för att omsätta projektets idéer i praktikten.
Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte av FÖP Bro.
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna den regionala grönkilen. FÖP Bro pekar dock ut ett utredningsförslag för en ny vägkoppling mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats.
Syftet med en eventuell vägkoppling är att öka

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

7

vägkapaciteten för tunga transporter till lageroch logistikverksamheten i Brunna. Denna
vägsträckning skulle i så fall gå genom grönkilen, parallellt med E18. Närmare utredningar
och konsekvensbeskrivningar är under arbete
och kommer att presenteras i samband med att
FÖP Kungsängen går ut på granskning framöver. Detta eftersom vägen främst är till för att
hantera ökade trafikmängder i Kungsängen.
FÖP Bro pekar också ut en en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen för att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050 pekar ut i grönkilen. Även
eko- och sociodukten kommer att utredas och
presenteras närmare inom ramen för FÖP
Kungsängen.
Landskapsbildsskydd
Påverkas inte.

Lilla

Ullfjärden

Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av
de största resurserna. Inom tätorten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro
och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och
Järfälla. Genom att peka ut och stärka strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på miljö, energi och återvinning/
kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska även fortsättningsvis stärkas och
8

utvecklas som en hub för verksamheter med
inriktning på miljö, energi och återvinning.
Vi pekar också ut en yta för en gemensam
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid
Kockbacka trafikplats.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta
samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta
även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal
prägel.
Mellankommunalt/regionalt samarbete
kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med
avfallshantering genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP
Bro pekar vi ut en yta för en ny gemensam
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid
Kockbacka trafikplats.
Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan
enligt vattendirektivet
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det finns miljökvalitetsnormer
(MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mottagare av
vattnet som rinner från Bro och Kungsängen
har ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande
tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga
recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
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kunna minska belastningen av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas
till vara vid förtätning och att vattnet ska få ta
plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas
och och ytor ska avsättas för öppna och gestaltade dagvattenlösningar som ska bidra till
att rena vattnet och på så sätt öka möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för
vatten. I plankartan pekas strategiskt viktiga
områden ut för dagvattenhantering med fokus
på områden utmed Brovikens tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår också att ytor
ska reserveras för dagvatten, översvämningar
och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare
av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att
göra största nytta. Kommunen arbetar med att
ta fram en dagvattenplan och en dagvattenpolicy som båda är ute på remiss till och med den
31 maj i år. Kommunen arbetar också med att
ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken där vi
kommer att tydliggöra vad som behöver göras
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna uppfyllas.
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde, primär och sekundär
skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för
ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln
och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta
för att säkra tillgången till dricksvatten på lång

sikt.
FÖP Bro föreslår att Bro ska förtätas. Utökad
bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten.
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår
FÖP Bro ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön på olika sätt.

Allmänna och statliga intressen

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att ta hänsyn till det allmännas bästa
och statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. När staten pekar ut
geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa
för riksintressen.
Totalförsvarets riksintresse och avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan
Påverkas inte av FÖP Bro.
Riksintresse för kraftledningar
De kraftledningar som går genom kommunen
ligger utanför tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de fördjupade översiksplanerna. Däremot utgör den kapacitetsbrist
som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen
ett hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga bostäder och verksamheter.
Kommunens utbyggnadsplaner innebär på
motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en
del av länets begränsade elkapacitet.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och
stränder innebär att exploatering och andra
ingrepp i de utpekade områdena inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden
skadas påtagligt. För vart och ett av områdena
gäller dessutom särskilda förbud eller krav på
hänsyn.
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort
som ligger söder om järnvägen. FÖP Bro föreslår en mindre justering av tätortsgränsen för
att införliva planområdena för Klockaren och
Härnevi hage där detaljplanering pågår. Planerna gäller två mindre bostadsområden, och
hänsyn behöver tas i detaljplaneringen till såväl riksintresset för friluftsliv som till de höga
lokala kulturmiljövärdena. Kommunen har
med hänsyn till bland annat riksintresset och
områdets höga kulturmiljövärden valt att inte
ytterligare utvidga tätorten söder om Ginnlögs
väg, trots den relativa närheten till pendeltågsstaionen.
FÖP Bro pekar även ut området Kvista söder
om järnvägen för bostäder i kombination med
ett nytt friluftsområde. En förstudie har gjorts
för området som i dagsläget är ett större sammanhängande skogsområde utan någon befintlig bebyggelse. Delar av området pekas ut
för utveckling av nya bostäder men i de delar
där rekreationsvärdena bedöms vara höga föreslås ett nytt friluftsområde med möjligheter
till olika typer av friluftaktiviteter. Detta bedömer vi snarast kommer stärka riksintresset för
friluftslivet enligt 4 kap Miljöbalken.

Flygets riksintresse samt avgränsning (Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan UpplandsBro och Arlanda är dåliga och kommunen ska
verka för att få bättre förbindelse till Arlanda
flygplats. Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för
flygbuller.
Riksintresse för kulturmiljövården
Det fanns tidigare ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljövården i Bro, se kartan
över tidigare riksintresse kulturmiljövården
längre fram i dokumentet. Detta område har
dock tagits bort som riksintresse genom ett
beslut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30.
Kommunen bedömer dock att det fortfarande
finns höga lokala kulturmiljövärden i området som bör värnas. Detta ligger till grund för
ställningstagandet att inte ytterligare utöka tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg.
Riksintresse för kommunikationer - E18
(Stockholm - Riksgränsen)
Väg E18 ingår i det av EU utpekade
Trans European Transport Network, TEN-T.
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E18 är en väst-östlig
förbindelse som förbinder Stockholm med
Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.
Den bebyggelse som FÖP Bro föreslår kommer naturligtvis att innebära en ökad belastning på E18. All föreslagen bebyggelse i FÖP
Bro med undantag av Kvista ligger dock inom
primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050, och
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går alltså i linje med den regionala överenskommelsen om bebyggelseplanering. När det
gäller Kvista uppgår antalet bostäder i förstudien till ca 230 bostäder, vilket motsvarar antal bostäder i gällande detaljplan för området
där genomförandetiden har gått ut. Vi bedömer därmed att Kvistas påverkan på E18 kommer att bli försumbar.
Trafikverket har pekat på behovet av en systemanalys som visar de kumulativa effekterna
av kommunens samlade exploateringar i Bro
och Kungsängen. Kommunen håller med om
att en sådan analys behövs och undersöker
just nu förutsättningarna för att genomföra
en sådan. Detta kommer dock i så fall att ske
inom ramen för arbetet med
FÖP Kungsängen, eftersom det främst är
kommunens planerade exploateringar i
Kungsängen som avviker från den regionala
planeringen. Brunna trafikplats bedöms i flera
redan genomförda trafikanalyser som särskilt
utsatt för ökad belastning i framtiden, vilket är
ytterligare en anledning till att systemanalysen kopplas till just Kungsängen.

Kungsängen/Bålsta som på tågen mot Enköping och Västerås. Systemet är störningskänsligt.
Höjd kapacitet på järnvägen har stor betydelse för Uppland-Bro så att kommunen kan
få ökad turtäthet och mindre störningar och
trängsel i pendeltågstrafiken. Fler spår ger
också möjlighet till bättre pendlingsmöjligheter mot Enköping och Västerås. För att trygga
möjligheten att i framtiden bygga fler spår
från Kallhäll och västerut genom UpplandsBro ska mark reserveras längs nuvarande dubbelspår.
Under 2020 tog kommunen fram en förstudie
för Bro station som undersökte olika scenarier för utveckling av stationsområdet. Som
en följd av stationsutredningen gav Samhällsbyggnadsutskottet ett uppdrag om att ta fram
ett utvecklingsprogram för stationsområdet.
Utvecklingsprogrammet ska fokusera på alternativet ”Västlig entré”, som utgår ifrån en ny
entré till den nordvästra änden av perrongen.

Riksintresse för kommunikationer Mälarbanan
Mälarbanan går från Stockholm norr om
Mälaren, via Västerås till Örebro. Banan är
av nationell betydelse och trafikeras av både
person- och godstrafik, och från Bålsta mot
Stockholm även av pendeltåg.
Den bristande spårkapaciteten på Mälarbanan
och de problem det för med sig är väl kända.
Trängseln är stor på såväl pendeltågen till
10

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Markägoförhållanden
Avvägningar och hänsyn
Kartan visar markägoförhållanden
i tätorterna Bro och Kungsängen.
Av kartan framgår att merparten
av marken i tätorten ägs av andra
än kommunen eller dess bolag.
FÖP Bro slår fast att det är särskilt
viktigt för kommunen att säkerställa tillgången till ytor vid Bro
station för utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil
och cykel och stationsnära service,
samt ytor för framtida fyrspår.

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun - tomträtt
Upplands-Bro Kommunfastigheter
Övriga markägare
Strandlinje
E 18
Järnväg
Naturreservat
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Bestämmelser
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro pekar ut en ett utredningsförslag för ny vägkoppling
mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats. En förutsättning för
en sådan vägkoppling är att det
är möjligt att upphäva delar av
Lejondals naturreservat (kommunalt naturreservat). En utredning
av denna och andra förutsättningar för en eventuell vägkoppling
pågår inom ramen för arbetet med
FÖP Kungsängen, varför ingen vidare analys presenteras i samband
med granskning av FÖP Bro.

Teckenförklaring
Naturreservat
Nybyggnadsförbud enligt väglagen
Biotopskydd
Täkttillstånd
Vattenskydd
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planlagda områden
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Avvägningar och hänsyn
Som kartan visar är fortfarande relativt stora delar av Bro tätort inte
detaljplanerade. I de norra delarna
(Högbytorp) finns dock ett gällande planprogram (Planprogram för
Högbytorp, godkänt 2011) som ger
förutsättningarna för verksamheten som bedrivs där. Detaljplanering av området är inte aktuellt i
dagsläget. I den sydöstra delen av
planområdet för FÖP Bro ligger
området ”Öster om Kockbacka”
som i FÖP Bro pekas ut för naturnära markbostäder som följer
landskapet och där värdefull natur sparas och kan utgöra ett värde
både för de boende och för andra
besökare. Se förstudien för Öster
om Kockbacka för ytterligare information.
FÖP Bro förespråkar förtätning i
kollektivtrafiknära lägen och att
inga ytterligare stora bebyggelseområden för bostäder ska pekas ut
då kommunen har god planberedskap för lång tid framöver. Mindre
områden för bostäder kan dock
tillkomma.

Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
14
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Verksamhetsområden
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår ändrad användning av det som pekades ut som
Kockbacka verksamhetsområde,
ett nytt mindre verksamhetsområde i bullerutsatt läge mellan väg
och järnväg, i ÖP 2010. Nu pågår
detaljplanering för en ny skola
på delar av ytan, och den övriga
ytan pekas dels ut för småskaliga
service-, frilufts- eller idrottsanläggningar, och dels för areella
näringar, jord bruksmark. En del
av ytan avsätts också för rekreativ dagvattenhantering. FÖP Bro
preciserar markanvändningen på
s 36 i granskningsförslaget.
Det är fortsatt viktigt att reservera
mark för fyrspår på Mälarbanan
utmed hela sträckan.-

Teckenförklaring
Befintligt
Detaljplan finns ej utbyggt
Detaljplaneprogram finns
Pågående detaljplan
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Areella näringar
– väghinder
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro slår fast att Enköpingsvägen ska utvecklas till en stadsgata,
med förtätning längs vägen och
entréer mot gatan. FÖP Bro lyfter
dock att det även fortsättningsvis
ska vara möjligt för tung trafik att
färdas på Enköpingsvägen, och att
hinder för lantbruksfordon ska
undvikas.

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Aktivitetsplatser
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro slår fast i en planeringsinriktning att kommunen ska planera för aktiva mötesplatser som
bidrar till att knyta ihop Bros olika
delar och stärka den sociala sammanhållningen.

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Antal kvadratmeter
friyta per boende
Avvägningar och hänsyn
Kartan visar att tillgången till friyta per boende är mindre för de
boende i flerbostadshus, jämfört
med dem som bor i villa eller radhus. Bro har många tätortsnära
grönytor av olika karaktär som används i olika hög grad för rekreation och lek, men en del av dem
kommer att tas i anspråk när Bro
förtätas. För att de boende även
framgent ska ha tillgång till tätortsnära grönska och rekreation
tar FÖP Bro ställning för att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för broborna, och
kommunen ska ta tillfället i akt vid
förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande grönytor.
FÖP Bro har flera planeringsinriktningar som syftar på att bevara
och stärka friytor och tätortsnära
grönytor. En övergripande naturvärdesinventering och en kartläggning av ekosystemtjänster i
tätorterna ligger också till grund
för vilka ytor som tas i anspråk och
vilka som bevaras.
Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Gångavstånd
skola och förskola
Avvägningar och hänsyn
Som kartan visar har de flesta barn
idag ett relativt kort avstånd till
skola och förskola. Eftersom kartan endast visar befintliga förskolor och skolor finns de planerade
skolorna i Tegelhagen och vid
Kockbacka gärde inte med i kartan. Dessa skolor kommer till exempel innebära att gångavståndet
minskar för boende i Tegelhagen,
men kan öka för barn i de norra
delarna av Bro när Broskolan försvinner från centrum.
För de områden med bostäder
som ligger längst från centrum är
det viktigt att det finns bussförbindelser och bra gång- och cykelvägar. FÖP Bro pekar ut strategiska
kopplingar för gång och cykel som
ska stärkas. Förstudierna för Kvista
och Öster om Kockbacka beskriver närmare hur kopplingarna ska
se ut i områdena som studeras.

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Samhällsservice och
kommunal service
Avvägningar och hänsyn
Se resonemang på föregående
sida.

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter
Avvägningar och hänsyn
Kartan ger en översiktlig bild av
hur boendetätheten i tätorterna
ser ut i dagsläget. Under arbetet
med FÖP Bro har kommunen också gjort en täthetsanalys som jämför de befintliga bostadsområdena
med dem som är under utbyggnad (se PM - Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun).
Analysen visar att tätheten i de nya
stora bostadsområden som byggs
(Tegelhagen och Trädgårdsstaden)
är nästan lika hög som i det tätaste befintliga området Råby. I och
med att flera både befintliga och
kommande områden har relativt
hög täthet är det viktigt att service
och tillgång till tätortsnära natur
också ökar när befolkningen växer. Detta är en av grunderna till att
FÖP Bro föreslår ett nytt friluftsoch rekreationsområde i Kvista.
Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kommunikationer, transporter och trafik
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Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kommunikationer
– övergripande
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro pekar särskilt på vikten av
att fylla de luckor i cykelnätet som
begränsar framkomligheten. Flera
planeringsinriktningar
handlar
om att utveckla cykelinfrastrukturen. Detta sker framför allt genom
det kontinuerliga arbetet med
kommunens gång- och cykelplan,
(2012). Gång- och cykelplanen ska
uppdateras under våren/sommaren 2021.

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

Teckenförklaring
Cykelnät
Kommunikation, större vägar
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Kollektivtrafik
Avvägningar och hänsyn
En robust och väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för
att klara omställningen till ett mer
hållbart samhälle. FÖP Bro slår fast
i ett antal planeringsinriktningar
att kollektivtrafikens behov av ytor
ska ha företräde framför andra
intressen. Som beskrivs i planen
ska vi också prioritera detaljplaner
som är nära kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och
service. Planen lyfter också att det
är önskvärt med en ny tvärkoppling i Bro norr om centrum, framför allt mellan Lejondalsvägen och
Kockbackavägen för att möjliggöra en mer effektiv körsträcka för
buss genom Bro. Den exakta dragningen av en sådan vägkoppling
måste dock utredas närmare.

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Teknisk försörjning
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Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kretsloppscentraler,
avfall och täkter
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår en ny yta för en
gemensam kretsloppscentral för
Bro och Kungsängen, i anslutning
till Kockbacka trafikplats. Den föreslagna ytan ligger i praktiken
mitt emellan Bro och Kungsängen, även om platsen rent formellt
hör till Bro. Detta faktum, samt
att det bullerutsatta läget precis
vid motorvägen som omöjliggör
mycket annan användning, gör
platsen särskilt lämplig för kretsloppsverksamhet.

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Vattenplanering
30
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Vattenplanering–
Ekologisk status och
avrinningsområden
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och skydda känsliga vattenmiljöer på olika
sätt. Se vidare beskrivning på s 8-9
i planeringsförutsättningarna.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven

Teckenförklaring
God ekologisk status

Lillsjön

Måttlig ekologisk status
Oklassad
Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker
Avrinningsområde

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken
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Vattenplanering –
Ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd,
större vattentäkter
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och skydda känsliga vattenmiljöer på olika
sätt. Se vidare beskrivning på s 8-9
i planeringsförutsättningarna.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

Större vattentäkt
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt känsliga sjöar

Mälaren - Broviken

Östra Mälaren vattenskyddsområde

Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

32

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Mälaren - Tibbleviken
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Markavvattningsföretag

Teckenförklaring
Markavvattning
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Vattenreglering
Avvägningar och hänsyn
Med utgångspunkt i bland annat denna karta över landskapets
förmåga till vattenreglering pekar
FÖP Bro ut ett antal ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall. Syftet med dessa ytor är att
bidra till att ta hand om dagvatten
och överskottsvatten som annars
riskerar att påverka både befintlig
och kommande bebyggelse. De
strategiska blågröna stråken identifierades och pekades ut tidigt
i processen, för att förslagen till
områden att förtäta skulle anpassas efter dessa ytor och inte tvärtom. Den mindre kartan visar föreslagen ny bebyggelse samt ytor för
dagvatten, översvämningar och
skyfall. För de ytor där bebyggelse
och dagvattenhantering överlappar (mellan Lejondalsvägen och
Stora sandhagen samt centrala
Bro norr om järnvägen närmast
spåren) föreslår vi småskalig bebyggelse i kombination med parkmiljö där ytor för dagvatten ska
ingå.
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Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel

DDDDDD
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DDDDDD

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster DDDDDDAreella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Strategiska blågröna stråk

Tätortsavgränsning

Teckenförklaring

Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
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Kulturmiljövärden
Avvägningar och hänsyn
Riksintressen för kulturmiljövården
•
•
•

¯

Håtuna - Håbo-Tibble
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010
samt i kulturmiljöutredningarna ”Bro –
kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kulturmiljöer” (2019). Riksintresset för kulturmiljövården i Bro som tidigare pekade
ut området söder om Ginnlögs väg inkl
Bro kyrka, har tagits bort genom ett beslut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30.
Kommunen bedömer dock att det fortfarande finns höga lokala kulturmiljövärden
i området som bör värnas. Detta ligger till
grund för ställningstagandet att inte ytterligare utöka tätortsgränsen söder om
Ginnlögs väg.
Det finns också lokala kulturmiljövärden i Bro stationsområde, som pekas ut
för stationsutveckling och viss förtätning.
De råd och riktlinjer som framkommer i
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara
vägledande vid kommande planering och
bygglovsprövning.
Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Fornlämningar
Avvägningar och hänsyn
Alla fornlämningar skyddas enligt
kulturmiljölagen och åtgärder som
påverkar fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och rekreation –
anläggningar
Avvägningar och hänsyn
FÖP Bro föreslår i en planeringsinriktning att Bro IP ska utvecklas som en gemensam mötesplats
för personer i alla åldrar med fler
ytor och funktioner. Utöver detta
pekar FÖP Bro ut flera ytor med
tätortsnära natur som ska värnas
och/eller utvecklas för rekreation,
till exempel Råbyskogen där det
redan idag finns motionsspår och
frisbeegolfbana.

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och rekreation
– leder
Avvägningar och hänsyn
De strategiska kopplingarna för
gång och cykel som FÖP Bro föreslår har kommunens grönplan
som utgångspunkt. Kopplingarna
ansluter i många fall till befintliga
leder och promenadstråk, och syftar till att binda ihop olika delar av
Bro med varandra samt med målpunkter och Mälarens vatten.

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Naturskydd
Avvägningar och hänsyn
Upplands-Bro vill värna den regionala
grönkilen. FÖP Bro pekar dock ut ett
utredningsförslag för en ny vägkoppling mellan Brunna verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats. Syftet
med en eventuell vägkoppling är att
öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Denna vägsträckning skulle
i så fall gå genom grönkilen, parallellt med E18. Närmare utredningar
och konsekvensbeskrivningar är under
arbete och kommer att presenteras i
samband med att FÖP Kungsängen går
ut på granskning framöver. Detta eftersom vägen främst är till för att hantera
ökade trafikmängder i Kungsängen.
FÖP Bro pekar också ut en en eko- och
sociodukt över E18 och den eventuella
nya vägförbindelsen för att stärka den
svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen. Även eko- och
sociodukten kommer att utredas och
presenteras närmare inom ramen för
FÖP Kungsängen.
FÖP Bro pekar också ut ny bostadsbebyggelse i området Kvista, men marken
som omfattar den gröna värdekärnan
ingår i det utpekade friluftsområdet i
anslutning till bebyggelsen och bevaras.
Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden –
övergripande
Avvägningar och hänsyn

I arbetet med FÖP Bro har en övergripande naturvärdesinventering och
en kartläggning av ekosystemtjänster
gjorts för tätorterna. Områdena för
föreslagen ny bebyggelse är anpassad för att spara så mycket av de höga
naturvärdena som möjligt, samtidigt
som kommunen kan bygga fler bostäder och förtäta för att utveckla Bro.
I området Öster om Kockbacka har
bebyggelsen till exempel placerats ut
på ett sätt som bevarar de höga naturvärdena i området, som dessutom kan
bli till en värdefull kvalitet för de boende och andra invånare. Detsamma
gäller de flesta föreslagna förtätningarna inom centrala Bro, som förlagts
till platser utan höga naturvärden. Ett
undantag är områdena Klockaren och
Härnevi hage där detaljplanering för
bostäder pågår.
FÖP Bro innehåller också en planeringsinriktning som säger att kommunen ska bevara områden med naturvärdesklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas vid exploatering.
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Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster DDDDDDAreella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Strategiska blågröna stråk

Tätortsavgränsning

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv
Avvägningar och hänsyn
Det finns gott om ädellövsträd i Upplands-Bro. FÖP Bro har haft som utgångspunkt att ädellövsmiljöer ska
skyddas så långt det är möjligt, och att
det är särskilt viktigt att spridningssambanden finns kvar när kommunen
förtätas.

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden groddjur
Avvägningar och hänsyn
Även groddjuren är vanligt förekommande i kommunen. Områdena som
utgör lekvatten för groddjur är så utbredda i tätorten att det är svårt att
undvika påverkan när kommunen växer och bygger ut. Dock är det framför
allt de redan beslutade detaljplanerna
för Trädgårdsstaden och Tegelhagen
samt befintlig bebyggelse som tar grodornas miljöer i anspråk. Genom placeringen av den föreslagna bebyggelsen i Kvista och förslagen till ytor för
dagvattenhantering mm innebär FÖP
Bro att åtminstone en del av grodornas lekvatten sparas. I samband med
detaljplanering ska påverkan på groddjurens lekvatten utredas och eventuella kompensationsåtgärder utföras.

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur
Spridningsområde groddjur
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Strandskydd

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Hälsa och säkerhet
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Översvämningar
skyfall
Avvägningar och hänsyn
Se text på s 34 om vattenreglering.
och utpekade blågröna stråk.

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Översvämningsrisk
Mälaren
Avvägningar och hänsyn
Översvämningsrisk från Mälaren
finns framför allt i den sydöstra delen av Bro ner mot Broviken och
Ryssviken. FÖP Bro föreslår ingen
ny bebyggelse av något slag i dessa
områden. Det befintliga verksamhetsområdet Nygård är särskilt utsatt
för översvämningsrisk från Mälaren.
I Nygård pågår ett arbete med en ny
detaljplan, som kan innebära att utformningen av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter
kommer att ändras i framtiden. Hur
ny bebyggelse och infrastruktur kan
skyddas mot översvämningsrisk från
Mälaren behöver hanteras i planarbetet för Nygård.

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Ras och skred
Avvägningar och hänsyn
I kapitel 9 i ÖP 2010 om hälsa och säkerhet, tas kommunens förhållningssätt till risk för ras och skred upp.
Där anges i en planeringsinriktning
att detaljerade undersökningar ska
tas fram i samband med eventuell
planläggning och byggande i och intill områden med risk för översvämning, skred, ras och erosion. Kapitel 9
i ÖP 2010 kommer att fortsätta gälla
även sedan FÖP Bro har antagits, och
förhållningssättet till risken för ras
och skred är fortfarande detsamma.
Man kan utläsa av kartan att flera av
de större sammanhängande ytorna
där risk för stabilitet eller förutsättningar för skred i finkorniga arter råder ligger i anslutning till bäckar eller
våtmarker. Detta har vi tagit hänsyn
till i planeringen genom att reservera
dessa ytor för hantering av dagvatten,
översvämning och skyfall.

Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Risk och säkerhet
Avvägningar och hänsyn
Det är kommunens uppfattning att
det finns bättre och säkrare alternativ för farligt godstrafik via Kockbackavägen och E18 än via dagens
sekundärled för farligt gods på Enköpingsvägen genom centrala Bro.
Kommunen anhöll hos Länsstyrelsen i november 2017 om att ta bort
Enköpingsvägen genom centrala Bro
som sekundärled för farligt gods.
Länsstyrelsen har ännu inte fattat
något beslut i frågan.

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer
Avvägningar och hänsyn
I FÖP Bros föreslagna planeringsinriktning om att använda fysisk planering för att stärka folkhälsan anges
bland annat att vi ska skydda utsatta
grupper vid värmeböljor genom att
bevara och lägga till grönska och
skugga vid skolor, äldreboenden och
i centrum.

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Avvägningar och hänsyn
Se text på s 9-10 om riksintresse för
kommunikationer, E18 och Mälarbanan.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv

¯

Avvägningar och hänsyn
Riksintressen för kulturmiljövården

•
•
•

Håtuna - Håbo-Tibble
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Riksintresse för naturvården

Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela
Mälaren med dess öar och stränder.
Se text på s 9 om riksintresse för
kulturmiljövården och riksintresse
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken.

Teckenförklaring

!
(

Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.
• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).
• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
• RUFS 2050.
• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad)
2012.
• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun
2012.
• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf
Can Burcin Sahin.

antagen av Kommunfullmäktige den 15 december

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

2011, § 162.

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele
Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i
samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och
2. Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander,
Stockholm läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18
juni 2001, § 65.
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige 2008-12-18.
• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, UpplandsBro kommun, beslutad 2012-04-18.
• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-

• Förstudie Öster om Kockbacka. Ekologigruppen i
samarbete med Upplands-Bro kommun, 2019.
• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun.
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• Länssyrelsens sammanställning av statliga och
mellankommunala intressen av betydelse för
kommunernas planering, januari 2019.
• Kommunövergripande naturvärdesinventering,
Upplands-Bro kommun, 2019-2020.
• Förstudie för Kvista, Upplands-Bro kommun,
2021.

Bro kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommun-

Övriga källor

fullmäktige.

• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kom-

GIS-databas.

mun 2011.
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Copyright kartor:
• Lantmäteriet.
• Tätortskartan Stockholms län.
• Länsstyrelsen.

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRO

Upplands-Bro kommun
Granskningshandling maj 2021

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137
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Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
M1900100
2021-05-10 s 2

Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag tiall fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro
kommun. Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP
för Bro och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har
HKB:n delats upp i två separata – en för varje FÖP. I de inledande
delarna beskrivs metodik, process och avgränsningar, därefter
konsekvenser av FÖP för Bro, ekosystemtjänster, kumulativa
konsekvenser samt en samlad bedömning av konsekvenser i
relation till nollalternativet.

hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Erik Sandqvist, Samhällsplanerare
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Foto framsida: Flygfoto över Bro, Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning

planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i
fortsatt planering.

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till översiktsplan för
tätorten Bro. Den fördjupade översiktsplanen för Bro antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Genom detta
arbetssätt har flera perspektiv av hållbarhet integrerats i processen.

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med
föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen
hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är
det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur
och biologisk mångfald innebär planförslaget nya
planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass
1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. När
det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagets (inklusive nollalternativets) möjligheter att bidra till
en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos.
Värderosen ska betraktas som en bedömning av förutsättningarna
att nå en hållbar utveckling och inte som ett absolut värde på
hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och värderosen visar att
planförslaget och nollalternativen har olika stora möjligheter att
bidra till en hållbar utveckling. Bedömningarna utgår ifrån att
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planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt
jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns
planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där
bebyggelse planeras i anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär även mindre
intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och

bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör naturoch kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Planförslaget för Bro bedöms ge goda möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling. Några viktiga punkter att ta med sig i
efterföljande planeringsarbete har dock identifierats. Detta rör
frågor gällande bland annat säker dagvattenhantering och att
skydda recipienten Mälaren som är dricksvattentäkt och omfattas
av miljökvalitetsnormer för vatten, skapa goda och hälsosamma
ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och naturmiljöer och
viktig grönstruktur. Prioritering av utbyggnadsordning är också en
viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna HKB för att
bland annat skapa ekonomisk hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad
och minskat bilberoende. Det är därför av vikt att föreslagen
utbyggnadsordning följs.
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Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen som gick ut på samråd 9 juni – 25
oktober 2020. I uppdragen att ta fram de fördjupade
översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom fyra
temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och
innebär ytterligare en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro ersätter
kapitel 10 ”Bro” i ÖP 2010 och innebär också förändringar i
kapitlen om boende och infrastruktur i ÖP 2010 för de delar av Bro

, LinkedIn
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som ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i
ÖP 2010 och FÖP 2016 att gälla som tidigare. Detta preciseras i
FÖP Bro.
En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.
Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP för Bro
och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har
HKB:n delats upp i två separata. Denna HKB avser FÖP för Bro.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
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trädde i kraft. Planuppdraget för Bro kom under 2018 de varför de
nya bestämmelserna avseende miljöbedömningar av planer och
program har bedömts vara tillämpliga.
Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom den aktuella planen är av sådan art att den kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med målformuleringar och inriktningar för FÖP
Bro. Vidare har ett antal hållbarhetskriterier definierats som är
relevanta för Bro och Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med
planförslagen och hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
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en hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt
kommunens bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.
Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
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Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.
Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:





Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?
Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?
Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?
Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.
Inför granskningsskedet hölls ett strukturerat samtal med
representanter från kommunala förvaltningar där inkomna
samrådssynpunkter och förslag till revideringar av planförslaget
presenterades och diskuterades. Samrådsförslagets värderos och
följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:


Vilka blir konsekvenserna utifrån miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet av det reviderade förslaget?
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Kan planförslaget revideras ytterligare utifrån identifierade
konsekvenser och bli mer hållbart?

Utifrån resultaten av gruppdiskussionerna bearbetades planförslaget
ytterligare. Övergripande ändringar framgår i kapitel 4.3.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier, de diskussioner som fördes
vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes respektive
vid det strukturerade samtalet. I konsekvensbedömningarna har
även bedömningsgrunder såsom till exempel kommunala och
regionala riktlinjer, planer och program för t ex dagvattenhantering,
klimatanpassning, grönstruktur och kulturmiljö tillämpats, liksom
lagkrav som t ex miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 8 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslaget.

1.4. Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
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hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.
Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.
Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
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grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.
Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.
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Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
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länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
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Tabell 3
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Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt för
arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§
miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintressena E18 och
Mälarbanan.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
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Geografi

I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter
FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.
FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.
FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Klimat och klimatanpassning
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2.1. Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.
Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.
En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslaget beskrivs i HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna
mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen

, LinkedIn
Organisationsnummer:

om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB och som
kopplar till fysisk planering täcks in av de nationella
miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna HKB görs därför
en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och folkhälsomål som
bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. NULÄGESBESKRIVNING
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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4. ALTERNATIVREDOVISNING
4.1. Planförslag
4.1.1. Inledning
E18

Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 4.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 5.3 Ekonomisk hållbarhet).

4.1.2. Beskrivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
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ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
Bro ska utvecklas till en småstad vilket kräver att det finns
arbetsplatser i centrala delar av kommunen, för att skapa liv och
rörelse även på dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att

, LinkedIn
Organisationsnummer:

skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde har en förstudie (Spacescape,
2021) med olika scenarios tagits fram. Planförslaget bygger på
scenariot med en västlig entré som bland annat innebär att en ny
stationsentré anläggs i den nordvästra änden av perrongen i Bro.
Planförslaget innebär att stationsområdet utvecklas till en
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro. Hela området med dess
funktioner utvecklas för att kollektivtrafiken ska fungera och vara
attraktiv. Tillgängligheten till stationen ska öka för cyklister,
gående och kollektivtrafikresenärer, ytor ska reserveras för bland
annat utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel
samt stationsnära service. Planering ska ske för ett vändspår för
pendeln vilket är en förutsättning för tätare pendeltågsavgångar. En
ny vägförbindelse ska skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen. Grönområdet runt Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan
utvecklas för rekreation och lek.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.

, LinkedIn
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.

, LinkedIn
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4.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden inom befintlig tätort att utveckla för ny
bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och
verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, omvandling till småstadsgata med
hjälp av förtätning
med bebyggelse av småstadstyp och medveten
o gestaltning av gaturummet.)
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)
o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)
o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
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Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning av område för
bostadsbebyggelse i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur
och tydliga riktlinjer kring genomförande av
bebyggelseutveckling.
Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

4.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och

, LinkedIn
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budget 2021” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
plats.
Alternativ för utveckling av bostadsbebyggelse har diskuterats
under processens gång. En inledande fråga var om det fanns
anledning att ompröva grundläggande och principiella avvägningar
som gjorts i ÖP 2010? Borde tätortsavgränsningen utökas mer för
att möjliggöra mer detaljplanering, bostäder och arbetsplatser? Ska
verksamhetsområdena i Bro omvandlas och ska områdena Finnsta
och Råby ”byggas ihop” genom exploatering i Råbyskogen?
Aktualitetsprövningen av ÖP 2010 år 2017 visade att de flesta
grundläggande ställningstaganden kring mark- och
vattenanvändning som finns i ÖP 2010 står sig. I FÖP Bro följs
därför i möjligaste mån de intentionerna och de avvägningar som
redan gjorts i ÖP 2010 för en konsekvent planering. I de fall FÖP
Bro föreslår förändringar (snarare än fördjupningar) i planeringen
beror det i de flesta fall på att förutsättningarna har förändrats.
Detta gäller till exempel i Kvista där genomförandetiden för en
gällande detaljplan har gått ut och där det finns ett behov av att
arbeta med kopplingen mellan Tegelhagen, Kvista och övriga Bro.
Söder om Ginnlögs väg föreslås en ändring i tätortsavgränsningen
för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. Resten
av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och pekas
alltså inte ut för bebyggelse, vilket är en avvägning mellan lokala
kulturmiljöintressen och inriktningen om att i första hand förlägga
bostadsbebyggelse nära pendeltågsstation, befintlig bebyggelse och
annan infrastruktur.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under cirka tre års
tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
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planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till.
I punktlistan nedan ges exempel på revideringar som gjorts efter
samrådet. De som är av betydelse för HKB:n är:




Precisering av planerna för Kvistaområdet där större andel
naturmark lämnas och området i väster avsätts för
friluftsändamål, vilket är positiv ur natur- och
rekreationssynpunkt.
Minskat område för bostadsbebyggelse i Sandhagen i syfte
att minska intrång i angränsande kulturmiljö norr om
bebyggelseområdet.
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Skyddsvärda kulturmiljöer har synliggjorts i plankartan och
en planeringsinriktning har tillkommit om att
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas.
Cykelstråk har förstärkts och förslag om att leda in biltrafik
på torget har tagits bort. Flera planeringsinriktningar har
tillkommit om att gynna cykeltrafik och utveckla
målpunkter. Nya planeringsinriktningar om att utveckla
Bro IP och att använda fysisk planering för en stärkt
folkhälsa samt för att utveckla ett mer sammanhållet och
jämlikt Bro har tillkommit. Ny och befintlig bebyggelse ska
bindas samman med gemensam odling. Barnperspektivet
har lyfts tydligare i planeringsinriktningar för torget och
stationsområdet. Bro torg ska utvecklas till en trygg
mötesplats. Sammantaget är dessa förändringar positiva
utifrån social hållbarhet.
Fler och tydligare planeringsinriktningar har tillkommit
kopplat till lokaler och service vid bl.a. torget och om att
hänsyn ska tas till de lokala marknadsförutsättningarna vid
detaljplanering vilket är positivt utifrån ekonomisk
hållbarhet.
En planeringsinriktning om blandning av olika hustyper
och upplåtelseformer för bostäder har tillkommit vilket ger
förutsättningar för ett mer varierat bostadsutbud och
därigenom en mer diversifierad befolkning. Detta är
positivt utifrån ekonomisk och social hållbarhet.
Ny planeringsinriktning om att prioritera detaljplaner som
bidrar till att uppfylla kommunens mål om ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart samhälle tydliggör att
fortsatt utveckling av Bro ska ske med fokus på hållbar
utveckling.
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5. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
PLANFÖRSLAG BRO

växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt.
Under samtliga rubriker beskrivs förutsättningar, relevanta
bedömningsgrunder (till exempel riktvärden, MKN med mera) och
konsekvenser.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

5.1. Miljömässig hållbarhet
5.1.1. Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen
rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den
inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst
ett 100-årsregn. Kommunen har inte genomfört någon egen
skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över
lågpunkter där det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka
lågpunkter som finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden
som är mest utsatta finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner
in i tätorten (i väster vid järnvägen respektive norr om E18). Det
finns även dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser
i Bro.
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I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller

, LinkedIn
Organisationsnummer:

till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger bättre förutsättningar för resande utan
fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att skapa
förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad
elektrisk fordonsflotta och planera för fler klimatvänliga drivmedel.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
tillgängligheten. Planförslaget innehåller flera
planeringsinriktningar för att underlätta cykeltrafik, t ex att
cykelnätet i Bro ska byggas ut och knytas ihop för att göra det
enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla, samt att
cykelstråket mellan Bro och verksamhetsområdet i Brunna ska
stärkas för att knyta tätorterna tätare ihop. Planeringsinriktningen
om att utveckla närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer
”hemester” (semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är
också ett led i att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 6. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. Det finns en planeringsinriktning om att använda fysisk
planering för att stärka folkhälsan vilken innefattar att skydda
utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till
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grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum.
Grönstrukturen spelar även en annan viktig roll för klimatet genom
att träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer.
Det är därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett
klimatperspektiv, se kapitlet om Grönstruktur och biologisk
mångfald.
I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en.
I identifierade lågpunkter behöver Länsstyrelsens
rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Det innefattar att:
 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100årsregn.
 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och
planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska
vid behov säkerställas.
Vid planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna. I de områden där risk för översvämning
har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra delen av Bro
och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) finns inga
utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.

, LinkedIn
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.
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5.1.2. Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget men förslag till
dagvattenpolicy och dagvattenplan finns framtaget och är ute på
remiss. Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete
med dagvatten. De övergripande målen för hållbar
dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och
utvecklas ytterligare i dagvattenplanen. I ÖP 2010 anges att
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
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Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.

I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och

Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.

, LinkedIn
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I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 6. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Vid utpekade av
strategiska områden för hantering av dagvatten, och
dagvattenhantering i detaljplanering, bör man beakta
förekomsten av markföroreningar för att skydda yt- och
grundvatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Upplands-Bro kommun arbetar med ett åtgärdsprogram i Bro tätort
för Broviken. I åtgärdsprogrammet föreslås lämpliga åtgärder inom
avrinningsområdet som syftar till att minska
föroreningsbelastningen från Bro tätort, och därigenom skapa bättre
vattenkvalitet i Broviken, och dessutom tillskapa ekologiska och
rekreationsmässiga värden. Det finns ännu inga beslut om
genomförande av åtgärder eller finansiering.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
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statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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5.1.3. Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.

, LinkedIn
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Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
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annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. I
Kvistaområdet pekar planen ut ett större område för utveckling av
ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av
naturmiljöer. I Kvistaområdet tas områden av huvudsakligen
naturvärdesklass 3 i anspråk men bebyggelseutveckling och nya
vägkopplingar anges också i direkt anslutning till områden av
naturvärdesklass 2. Områden av både naturvärdesklass 2 och 3 har
undantagits från bebyggelseutveckling vilket är positivt. Att
anlägga bebyggelse kring vissa områden kan dock medföra att
spridning mellan områdena försvåras och att områden isoleras.
Genom att ta i anspråk naturområden eller genom att skapa
barriärer mellan naturområden kan lokala habitat och
födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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I planförslaget framgår att Görvälnkilen ska värnas och om Bro ska
växa på ett hållbart sätt bör det inte ske på bekostnad av grönkilen.
I linje med detta föreslås i planen ingen bebyggelse eller utveckling
inom Görvälnkilen. Detta är positivt med avseende på den
regionala grönstrukturen. I den sydvästra delen av planområdet
planeras dock utvecklingsområden inom viktiga spridningssamband
som idag delvis pekas ut som svaga. Ett svagt samband sträcker sig
bland annat mellan två områden som ingår i Görvälnkilen.
Bebyggelse i ett redan svagt samband kan innebära ytterligare en
barriär vilket kan medföra konsekvenser för den lokala och
regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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5.1.4. Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods, förorenade
områden och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Buller,
utsläpp till luft och risker kan samtliga påverka människors hälsa
och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
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med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. I samband med nya
exploateringar har samhällsbyggnadskontoret sett över kommunens
vägar utifrån vilka som är mest lämpade för transporter med farligt
gods. Ur trafiksäkerhetssynvinkel såväl som för riskerna för
transporter med farligt gods är det bäst om dessa transporter i
största möjliga mån sker utanför tättbebyggt område och med
kortast möjliga färdväg. Med detta som bakgrund framkom att
Enköpingsvägen genom centrala Bro bör utgå som rekommenderad
väg för transporter av farligt gods. Kommunen har därefter (år
2017) skickat in en begäran om ändring av rekommenderade vägar
för transport av farligt gods, bl.a. gällande Enköpingsvägen (mellan
väg 840 och Kockbackavägen). Länsstyrelsen har ännu inte svarat
på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta och längs väg 840) och Högbytorps avfallsanläggning, som
är en verksamhet med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av
föroreningar.
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Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar kopplade till
att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer (kopplat till buller,
utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar gällande detta finns
dock i ÖP 2010 (kap 9 Hälsa och säkerhet), vilket gäller parallellt
med FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet
och risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget.
Planförslaget tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge
förutsättningar att främja god folkhälsa och skapa hälsosamma uteoch boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det
är dock viktigt att det i efterföljande planering säkerställs att goda
boendemiljöer skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Planförslaget lyfter också vikten av att skapa möjligheter för ett
utbyggt och ihopkopplat cykelnät inom Bro och även till
målpunkter utanför Bro, t.ex. Brunna. Om förutsättningarna att
välja kollektivtrafik eller cykel ökar kan det i längden medföra att
utsläpp till luft och att buller från vägtrafik kan minska.
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Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över. Detsamma gäller i områden där planerad
bebyggelseutveckling sammanfaller med risken för förorenad mark.
I sådana fall behövs det i efterföljande planering säkerställas att
marken uppfyller de krav på föroreningsnivåer som finns för aktuell
markanvändning.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen. De områden som planeras att utvecklas med
verksamheter och industri (till exempel vid Högbytorp och
Klövberga) är belägna på relativt långt avstånd från närboende.
Hänsyn behöver dock tas till eventuella närboende för att inte
utsätta dessa för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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5.2. Social hållbarhet
5.2.1. Folkhälsa
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga

1

Beslutet om utökat strandskydd är överklagat av kommunen och ligger
hos regeringen.
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friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.1
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
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Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år (2016). Statistiken berättar inte varför vissa
områden har fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns
ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom att bland annat bygga ut och knyta ihop
cykelnätet i Bro samt genom stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på värdet av att UpplandsBro är en ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och båtliv i
Bro. Vidare anges att tillgängligheten till Mälaren, sjöarna och
naturområdena ska ökas.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen (Kvistaområdet). I
Kvistaområdet pekar planen dock ut ett större område för
utveckling av ett nytt friluftsområde, vilket ökar möjligheten till att
ta sig ut i naturen. Då planen inte medger någon
bebyggelseutveckling i direkt anslutning till Mälaren men medger
ökad tillgänglighet till Mälaren bedöms påverkan på det rörliga
friluftslivet med avseende på riksintresseområdet Mälaren med
sjöar och strandområden vara positiv. Planen bedöms inte begränsa
det rörliga friluftslivet, snarare tvärtom. Fler bedöms kunna ta del
av vad Mälaren har att erbjuda då planen syftar till att
tillgängliggöra Mälaren och dess stränder.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
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nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta påtalas inom ramen för en
planeringsinriktning som anger att kommunen ska använda fysisk
planering för att stärka folkhälsan. Att uttrycka detta i en
planeringsinriktning och att skapa möjligheter till idrott och
rekreation inom flera delar av Bro bedöms främja folkhälsan.
Genom att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att
ligga mer centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros
invånare. Utöver ovanstående anger planen att delar av
Kvistaområdet ska utvecklas till ett nytt friluftsområde med
motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till
friluftsaktiviteter, detta ökar ytterligare möjligheterna till att
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aktivera sig, vilket är positivt för folkhälsan. För att nå så många
invånare som möjligt är det viktigt att skapa möjligheter för olika
aktiviteter som kan locka flera målgrupper. Detta ligger i linje med
den planeringsinriktning som anger att Bro IP ska utvecklas som en
gemensam mötesplats för personer i alla åldrar med fler ytor och
funktioner.
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad. Detta kräver en
funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och service) i de
centrala delarna av Bro. En större blandning av olika funktioner kan
medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan bostad, arbete
och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta staden med
små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö för ett
aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden med
hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta avstånd
främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång och
användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.
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5.2.2. Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar

, LinkedIn
Organisationsnummer:

del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser med avseende
på boendemiljö och trygghet. Planeringsinriktningen om att
använda fysisk planering för att utveckla Bro till ett mer
sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle med småstadsprägel är
ett exempel på att stort fokus ligger på dessa frågor i planförslaget.
Planförslaget och planeringsinriktningarna skapar förutsättningar
för ett varierat bostadsutbud och funktionsblandning, vilket ligger i
linje med hållbarhetskriteriet En blandning av boende och
funktioner. Detta tydliggörs i planeringsinriktningen om att
eftersträva en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Planeringsinriktningar som kan bidra till
sammanhållning är t ex att binda samman bebyggelse med
gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som
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mötesplats och knutpunkt. Dock bedöms inte planförslaget i någon
större utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna
Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och
Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare pendeltågstrafik
vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om
sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik
verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka
besökare från Kungsängen.
Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. I
planförslaget lyfts barnperspektivet fram i planeringsinriktning om
att synliggöra de små barnens plats på torget genom fler lekytor för
mindre barn samt i utveckling av grönområdet runt Sätrabäcken och
vid Härnevi bollplan för rekreation och lek. Vidare ska Bro IP
utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla åldrar
med fler ytor och funktioner.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Det finns planeringsinriktningar om att
höja kvaliteten på grönområden och offentliga rum i samband med
förtätning med bostäder och arbetsplatser vilket ger förutsättningar
för att öka tryggheten och boendemiljön även i befintligt bestånd.
Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, det vill säga att i Bro ska
det finnas både arbetsplatser, service och bostäder. Bro torg ska
utvecklas till en trygg mötesplats genom att tillföra nya bostäder
och lokaler, utveckla de offentliga rummen och aktivera ytorna runt
omkring torget. Vuxennärvaron i centrum med ska ökas genom fler
arbetsplatser. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på
utemiljön och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt
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vara en plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas
som barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
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5.2.3. Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns tre områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Låssa ligger i anslutning till tätorten
Bro. Tidigare fanns även riksintresset Bro men beslut har tagits om
att området inte längre är av riksintresse (Riksantikvarieämbetet,
2020). Skäl till beslutet är att fornlämningsområdets koppling till
den senare säteribildningen och omgivande odlingslandskap har
försvagats genom landskapets omvandling till golfbana med olika
tillägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och irreversibelt
sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden representeras bättre i
andra riksintressen. I det fördjupade kulturmiljöprogrammet för
Upplands-Bro kommun (Stockholms Läns museum, 2001) finns
området Bro kyrka – Brogård beskrivet vilket omfattar hela det
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tidigare riksintresseområdet. I ÖP 2010 är däremot endast den
sydvästra delen av det tidigare riksintresseområdet utpekat som
lokalt kulturmiljöintresse (Brogård-Fiskartorp).
Riksintresset Låssa är en centralbygd i viktig korsning mellan norra
mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik
fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön som visar på en
omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna,
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna,
med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet
ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Riksintresset
Låssa ligger utanför tätortsavgränsningen.
Utöver det lokala kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp ligger
också Önsta och Kvistaberg delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP
2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
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byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.

kulturmiljöer ska tillvaratas. Planförslaget bedöms bidrar positivt
till hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö.
Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns en
planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med
hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och
tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla attraktiva och lättillgängliga
utflyktsmål. Dessa planeringsinriktningar är positiva ur
kulturmiljösynpunkt eftersom de bidrar till att tillgängliggöra och
utveckla kulturhistoriska miljöer.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer har utpekats ut i plankartan i
anslutning till Bro stationsområde och Sandhagen. I dessa områden
planeras ny bebyggelse i anslutning till värdefull kulturmiljö varför
det är av särskild vikt att kulturmiljöintressena synliggjorts i dessa
områden.

Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden. I
plankartan har skyddsvärda kulturmiljöer synliggjorts och
planeringsinriktning finns om att stationsområdets värdefulla
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Genom planförslaget utökas tätortgränsen något söder om Ginnlögs
väg för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten.
Resten av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och
pekas alltså inte ut för bebyggelse. Området söder om Ginnlögs väg
ingår i området Bro kyrka – Brogård som finns beskrivet i det
fördjupade kulturmiljöprogrammet men utanför det lokala
kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp. Det centrala delarna i
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området är fornlämningsmiljöerna kring Bro kyrka med gravfält
och storhögar med bland annat den s.k. Assurs hög samt
Assurstenens runristning. En del i kulturmiljövärdet är också
utblickar från kyrkan mot omgivande odlingslandskap.
Utvidgningen av tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg innebär
visst intrång i odlingslandskapet men med hänsyn till att intrånget
är av begränsad omfattning och sker på avstånd från kyrkan
bedöms detta inte medföra betydande konsekvenser.
Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse (t ex i stationsområdet, söder Ginnlögs väg och
Sandhagen). Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra miljöns
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska
karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
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5.3. Ekonomisk hållbarhet
5.3.1. Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,
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och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.
Planförslaget uttrycker också vikten av att bygga ut och utveckla
cykelnätet inom Bro och till närliggande områden som t.ex.
Brunna. Utvecklade cykelstråk är positivt för arbetskraft och
försörjning. Detta genom att arbetsplatsområden kan locka
arbetskraft till sig då de blir mer lättillgängliga även för de som
cyklar.
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. Planen skapar möjligheter för utveckling av torget och
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tydliggör också barnperspektivet vilket är positivt, detta kan
medföra att fler vill uppehålla sig och stanna kvar i centrum, vilket
gynnar det lokala näringslivet och ekonomin. En förtätning med
bostäder i centrum längs med Enköpingsvägen och Köpmanvägen
skulle också ge ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet
att stärka attraktiviteten och Bro torg som centrum. Utöver att
utveckla Bro centrum pekas även den större handelsplatsen Skällsta
ut i planförslaget. Skällsta ska fortsätta att vara kommunens nav för
sällanköpshandel och volymhandel. Detta för att det inom
kommunen ska finnas variation och större utbud.
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Ett flertal
planeringsinriktningar anger också vikten av att utveckla och öka
tillgängligheten till områden för rekreation och friluftsliv. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett medvetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
bosätta sig, besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta
kan medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
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servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.
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5.3.2. Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad ska prioriteras nära kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service, med syfte att undvika
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”satelliter”. I planförslaget finns planeringsinriktningar om att satsa
på förtätning och utveckling av befintligt bestånd, att prioritera
områden för bostäder som redan finns utpekade för
bebyggelseutveckling i översiktsplanen och att orientera nya
bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda förutsättningar
för en hållbar utveckling genom att befintlig infrastruktur kan
nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära lägen och avstånd
kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och att centrala Bro
utvecklas till en småstad. En planeringsinriktning lyder:
Eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och
upplåtelseformer. Planen ger en inriktning inför kommande
detaljplaner om vilken typ av förtätning som eftersträvas. En
blandning av olika hustyper och upplåtelseformer innebär att olika
önskemål och behov kopplat till t.ex. storlek, bostadstyp och
upplåtelseform kan tillfredsställas. Detta skapar förutsättningar för
ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika målgrupper vilket
är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bostäder av olika
storlek, typ och upplåtelseform tillkommer bör säkerställas i
efterföljande planering.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
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tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

5.3.3. Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att fylla
byggnader med mer aktiviteter och verksamheter runt Bro torg för
att få mer liv och vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en
tryggare miljö. En sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom
samma byggnader kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att börja med det som är närmast
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, centrumnoder och service.
Dessa ställningstaganden är mycket viktiga för att uppnå en
resurseffektiv markanvändning och en kostnadseffektiv
infrastruktur, lokalförsörjning och service till medborgarna. Ett
undantag från den principen utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika
resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte
planera för ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i
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ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer
resurseffektiv.

Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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6. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 9. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad
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till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.
Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att Råby
och Bro centrum är platser i Bro med högre uppmätta temperaturer
än många andra platser i kommunen.
Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
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där industriområden är lokaliserade. Detta är områden med hög
andel hårdgjorda ytor.

Figur 10. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I Bro ligger
de större gröna rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och
är inte lika tillgängliga för alla.

Figur 11. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
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kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel Finnstaskogen höga eller påtagliga
naturvärden.

Figur 12. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av Bro. Spridningsvägar är
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viktiga för biologisk mångfald då genetisk variation och arter
beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 13. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.

Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till, ur
olika synpunkter, värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
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negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslaget finns en planeringsinriktning som lyder: Värna och
utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära skogar,
grönska och vatten. Genom en sådan planeringsinriktning visas att
ekosystemtjänster ligger högt på agendan och att kommunen måste
arbeta med ekosystemtjänster inom sina projekt. Möjligheter att
värna och utveckla ekosystemtjänster skapas därmed. För att
säkerställa att kommunen arbetar utifrån detta synsätt behöver
frågan följas upp inom ramen för efterföljande planering.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslaget anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslaget pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
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riskerar att bli varmare framför allt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro visar på högre
maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest tätbebyggda delarna. I
planförslaget anges att mikroklimatet ska stärkas och då framförallt
vid särskilt utsatta verksamheter som skolor och äldreboenden samt
centrum. Detta genom bevarande och tillskapande av grönska och
skugga. Vidare står det i planförslaget att ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar
även klimatreglerande och svalkar. Detta är positivt och kan bidra
till att motverka effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslaget anges att ytor
ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För att
stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslaget finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som i Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de
centrala delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
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med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.

7. KUMULATIVA EFFEKTER
I detta kapitel beskrivs kumulativa effekter av FÖP:arna för Bro
och Kungsängen då båda innefattar omfattande exploatering med
ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men även genom
utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. Samråd
genomfördes samtidigt av FÖP Bro och FÖP Kungsängen men det
ska noteras att det bara är FÖP Bro som nu är ute på granskning.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresse
kommunikationer.

7.1. Naturmiljö
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
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Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

7.2. Vattenmiljö
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.
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I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete
med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

7.3. Riksintresse kommunikationer
E18 och Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer.
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt
miljöbalken 3 kap 8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen.
Mälarbanan löper genom Bro och Kungsängen i anslutning till de
centrala delarna av respektive tätort där betydande
bebyggelseutveckling planeras. Att bygga i kollektivtrafiknära
lägen ger positiva konsekvenser ur flera hållbarhetsperspektiv men
innebär samtidigt utmaningar för att skapa god boendemiljö och
inte inverka negativt på riksintresset för kommunikationer.
När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. I samrådsförslaget för FÖP
Kungsängen föreslås en ny trafikplats eller alternativt en ny
anslutning från Kockbacka trafikplats till Brunna för att utöka
kapaciteten till anslutningen till E18.
Eftersom det finns en tydligare koppling mellan påverkan på E18
och FÖP Kungsängen kommer en systemanalys av effekter på E18
genomföras i samband med fortsatt arbete med FÖP Kungsängen. I
Kungsängen finns dessutom fler avvikelser från RUFS2050 jämfört
med i Bro vilket ytterligare motiverar att frågan hanteras kopplat
till FÖP Kungsängen.
Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 och
Mälarbanan genom att dessa påverkar omgivningen med buller och
risker kopplade till farligt gods transporter. För bebyggelse som
planeras i anslutning till E18 och Mälarbanan behöver
skyddsavstånd och transportledernas påverkan på omgivningen
beaktas så att god boendemiljö uppnås och riksintresset skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet.
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8. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

8.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar för att
underlätta cykeltrafik eller om att skapa förutsättningar för
laddstruktur för elbilar eller andra klimatvänliga drivmedel. Utöver
detta innehåller nollalternativet inte någon prioriterad
utbyggnadsordning vilket kan medföra att utbyggnad sker i
områden som dels är långt ifrån stationen dels i områden som inte
har välutbyggd kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen
och att utsläpp av växthusgaser därmed är högre i nollalternativet
jämfört med planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet
strategier och planeringsinriktningar om att förtätning framförallt
bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
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Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I nollalternativet föreslås ett större bebyggelseområde
i Kvista och ingen mark avsätts som friluftsområde vilket är
negativt för naturmiljön. Nollalternativet bedöms därför innebära
något större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
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planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

8.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. Även för skydd av kulturmiljöer bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget då det saknas
planeringsinriktning om hänsynstagande av kulturmiljöer vid Bro
stationsområde. Kulturmiljöintressena finns inte heller i samma
utsträckning synliggjorda i plankartan i ÖP 2010. Planförslaget
baseras på en nyare kulturmiljöinventering (WSP, 2019) där
områden med potentiella målkonflikter mellan inom kulturmiljöer
och bebyggelseutveckling inom tätorten har tydliggjorts i
plankartan.
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Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
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8.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och cykelnätet
inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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9. SAMLAD BEDÖMNING
I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagets möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell. Värderosen är ett verktyg
som används för att översiktligt kunna utvärdera och illustrera
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs
förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett sämsta
tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.
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I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4. Samlad bedömning Bro.
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Figur 14. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och cykeltrafik
samt en prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna
följs för att begränsa utsläpp av växthusgaser.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara något mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att det i Kvistaområdet pekas ut
ett större område för utveckling av ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av naturmiljöer.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Barnperspektivet lyfts i nya planeringsinriktningar vilket är
positivt ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom ges en tydlig planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar
för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. Det finns också planeringsinriktningar som kan bidra till sammanhållning t ex att binda samman bebyggelse
med gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som mötesplats och knutpunkt. Planförslaget bedöms inte i någon större utsträckning påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare
pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik verksamhet eller
anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och
kulturmiljöer, samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där bebyggelse planeras i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom
justering av tätortsavgränsningen. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och cykelnätet inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad
och näringsliv i Bro.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro. Dessutom ges en tydlig
planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

9.1. Målkonflikter – hållbarhet
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
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service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslaget framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
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större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig bebyggelse tas i anspråk vilket påverkar
närrekreation och mikroklimat negativt. Det ställer också högre
krav på dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverka dessa värden negativt. I Bro finns värdefulla kulturmiljöer i
anslutning till stationsområdet vilket kräver avvägningar mellan
kulturmiljöintressen och inriktningen om att bygga tätt nära
stationen.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För Bro bedöms planförslaget
och planeringsinriktningarna vara väl avvägda utifrån samtliga
hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon tydlig övervikt åt vare
sig miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. Bedömningen
utgår ifrån att planförslaget och föreslagna planeringsinriktningar
beaktas i fortsatt planering, se kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning
och fortsatt arbete.

9.2. Målanalys
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett

, LinkedIn
Organisationsnummer:

generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning FÖP:en påverkar relevanta nationella mål
(miljökvalitetsmål, folkhälsomål).
Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslaget in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslaget innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslaget en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.
Planförslaget bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
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medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.
För att gå i linje med miljömålet Giftfri miljö behöver det
säkerställas vid eventuell exploatering i förorenade områden att de
krav på föroreningsnivåer som gäller för planerad markanvändning
kan uppfyllas.
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växtoch djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslaget. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk.
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör naturoch kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
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i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslaget bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker Bro centrum.
Detta sammantaget kan gynna arbetsmarknaden och möjligheten att
försörja sig inom kommunen.
Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning. Generellt ligger god kollektivtrafikförsörjning, tillgång till
park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar i linje med
målet eftersom en god miljö för barn säkras under såväl dagtid som
fritid.
Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av Bro centrum,
knyta samman olika delar av Bro, utveckla mötesplatser och
idrottsplatser inom flera områden för olika grupper (kön, ålder med
mera) samt att tillgängliggöra naturområden och strandnära
områden längs Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med
ovan nämnda folkhälsomål.
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Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att Bro centrum förväntas bli mer levande och
tryggt till följd av planförslaget. Vidare planeras olika områden
knytas samman och möjligheter skapas till integration mellan olika
befolkningsgrupper, vilket är positivt för att uppnå delaktighet i
samhället i stort och mellan grupper.
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10. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.




Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Brovikens tillflöden
genomförs.
Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner.
Den kulturmiljöinventering som tagits fram parallellt med
den fördjupade översiktsplanen är en viktig utgångspunkt i
fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.
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1 Sammanfattning
Samrådet pågick under perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Under
samrådet har 58 yttranden inkommit. Många av remissinstanserna och de
inkomna synpunkterna är positiva till den fördjupade översiktsplanens
(FÖP) förslag till inriktning och den föreslagna utvecklingen av Bro tätort
och visionen om en hållbar småstad.
Det har dock även framförts flera synpunkter med perspektiv som
behöver förtydligas och lyftas in i planförslaget. Bland annat har det
påpekats att planens vision om att uppnå hållbarhetsmål kan förtydligas
och att barn-, kulturmiljö, det regionala och näringslivsperspektivet kan
lyftas tydligare i planen. Flera remissinstanser menar att planen är otydlig
gällande vilka ställningstaganden som har gjorts i förhållande till
planeringsförutsättningarna. Ett flertal frågor gällande stationsutveckling
och kollektivtrafik har även kommit in under samrådet.
Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget utifrån
samrådssynpunkterna och arbetat om strukturen i dokumentet för att
tydliggöra FÖP:ens planeringsinriktningar. Revideringen av planen har
även syftat att tydliggöra och lyfta in de perspektiv som upplevts
bristfälliga i samrådssynpunkter. För vilka teman och perspektiv som har
arbetets vidare med efter samrådet se avsnitt 3 nedan i
samrådsredogörelsen.

2 Läsanvisning
Denna samrådsredogörelse innehåller dels en redovisning för hur
samrådet har bedrivits, dels en ämnesvis sammanfattning av de
synpunkter som kommit in, dels med samhällsbyggnadskontorets
kommentarer till synpunkterna. Sammanfattningen redovisar endast de
konkreta synpunkterna/önskemålen och inte de argument som har
framförts av avsändarna.
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3 Föreslagna ändringar av
planförslaget
Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden har
samhällsbyggnadskontoret framförallt arbetat vidare med att utveckla följande
frågor och teman:
•

Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål

•

Barnperspektivet

•

Kulturmiljöfrågor

•

Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik

•

Näringslivsperspektivet

•

Mälarperspektivet

•

Utveckling av torg och station

•

Förtydligande av ställningstaganden

I det reviderade planförslaget har det tillkommit fler planeringsinriktningar i
samtliga kapitel av FÖP:en. Detta beror i vissa fall på att nya
ställningstaganden har gjorts men framförallt beror det på att strukturen i
FÖP:en har omarbetats för att förtydliga ställningstaganden som funnits
beskrivna i samrådsförslaget men som inte tydligt kopplats till en
planeringsinriktning. I granskningsförslaget av planen representeras samtliga
planeringsinriktningar av en likadan rubrik i den efterföljande texten med en
förklaring om vad det är som ska åstadkommas med respektive
planeringsinriktning.
Några ställningstaganden gällande strategiska kopplingar för gång- och cykel,
bil och kollektivtrafik har omarbetats och tagits bort från planförslaget. I det
reviderade förslaget redovisas inte längre någon ny vägkoppling för bil över
torget i Bro. Förslagen på nya vägkopplingar mellan Tegelhagen och
Rättarboda, vid Härnevi Skolväg, mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen
norr om Bro torg samt mellan Kockbacka trafikplats och Brunna
verksamhetsområde har omarbetats och pekas nu ut som ”utredningsförslag”.
För dessa förslag finns av olika anledning frågor som behöver utredas vidare
innan lämpligheten av åtgärderna kan bedömas. Samhällsbyggnadskontoret

Sid 4 av 34

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro

Samrådsredogörelse

bedömer dock att förslagen på nya kopplingar är strategiskt viktiga om de går
att utforma på ett lämpligt sätt och de finns därför kvar i plankartan men som
mindre skarpa utpekanden.
Efter samrådet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en förstudie för
området Kvista med en precisering av förslaget till bebyggelseutveckling i
området. I förstudien och den reviderade FÖP:en föreslås även ett nytt
friluftsområde i området för att stärka möjligheterna till rekreation när Bro
växer samt att området kan fungera som en länk i relationen mellan tätort och
landsbygd.
I kartorna på följande sidor presenteras de reviderade åtgärdsförslag. Observera
att kartorna inte redovisar FÖP:ens samtliga åtgärdsförslag utan att de
fokuserar på att redovisa revideringar samt att revideringar som inte är
kopplade till platsspecifika förslag inte redovisas i kartorna.
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4 Hur samrådet bedrivits
Samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Bro pågick under
perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Information om samrådet
skickades ut enligt sändlista till remissinstanser samt föreningar och
företag. Under samrådet har totalt 58 yttranden inkommit, varav 6 från
statliga myndigheter och bolag, 2 från regionala organ, 3 från
grannkommuner, 7 från nämnder och bolag inom kommunen, 20 från
företag, föreningar och andra grupper samt 20 från privatpersoner.
Förutom att samrådsförslaget har funnits tillgängligt digitalt på
kommunens hemsida och fysiskt i Brohuset i Bro och kommunhuset i
Kungsängen har samhällsbyggnadskontoret under samrådet genomfört
olika aktiviteter med att syfte att nå ut till så många målgrupper som
möjligt.

Dialogmöten
Under samrådstiden hölls tre olika typer dialogmöten riktade till
allmänheten i Bro. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna under
Covid-19-pandemin hölls endast ett fysiskt möte på plats vid Bro torg, där
allmänheten gavs möjlighet att ta del av planens olika förslag och träffa
samhällsbyggnadskontorets tjänstemän för att ställa frågor och framföra
synpunkter. Utöver det fysiska dialogmötet hölls ett telefonsamråd, där
allmänheten gavs möjlighet att ringa in till samhällsbyggnadskontorets
tjänstemän med frågor eller synpunkter, och ett digitalt samrådsmöte via
kommunens youtube-kanal där FÖP:ens innehåll och åtgärdsförslag
presenterades live och allmänheten kunde ställa frågor via chatt-funktion.

Workshops och informationsmöten
Samhällsbyggnadskontoret har anordnat workshops internt med
kommunens olika kontor samt informationsmöten externt med det
kommunala bostadsbolaget, BID:en (Business Improvement District) Bro
utveckling och Naturskyddsföreningen. Syftet med workshops och
informationsmöten har både varit att informera om FÖP:en och att få in
fler olika perspektiv för bearbetning av planförslaget.
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Trycksaker och annat material
Utöver det tryckta förslaget till fördjupad översiktsplan, som funnits
tillgänglig på samrådsmöte och under samrådstiden i Brohuset och
kommunhuset, har kommunen skickat ut vykort till hushåll inom tätorten
med information om FÖP:en och samrådet. Kommunen har även tryckt
upp en broschyr med en sammanfattning av FÖP:en och dess
åtgärdsförslag i kortformat samt information om samrådet och hur
synpunkter på förslaget kunde lämnas in.

Webb och sociala medier
Inför samrådet lanserades en sida på kommunens webbplats med
information om FÖP:en och hur personer kunde delta i samrådet.
Nyheter och information om FÖP:en och samrådet har publicerats på
startsidan på kommunens webbplats samt på kommunens sociala medier.
Samhällsbyggnadskontorets tjänstemän som arbetat med FÖP:en deltog i
kommunens podcast och berättade om samrådet, vilket också
publicerades och annonserades på kommunens webbplats. Information
om samrådet har även annonserats i lokalpressen.

5 Inkomna synpunkter och
samhällsbyggnadskonto
rets ställningstaganden
Nedan redovisas de synpunkter som inkom under samrådet.
Synpunkterna är uppdelade utifrån kapitel-indelningen i planförslaget.
Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstaganden
redovisas i kursiv stil med indragna stycken efter synpunkterna.
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5.1

Torget i Bro

Trafikverket framför att parkering i centrumlägen är en kommuns mest
effektiva styrmedel för att minska biltrafik eftersom tillgången på
parkeringar i centrum till viss del styr efterfrågan på bilresor. Trafikverket
önskar med anledning av detta en tydligare skrivelse för hur parkering ska
utformas i Bro centrum. Trafikverket framför att kollektivtrafik och gångoch cykeltrafik bör vara ännu tydligare prioriterat i ett centrumläge såsom
vid torget i Bro och Bro station.
I Infrastruktur-kapitlet av det reviderade förslaget har en ny
planeringsinriktning tillkommit som anger att kommunen ska göra plats för
utökad cykelparkering på torget, vid stationen och i anslutning till de
busshållplatser där sådant behov finns. I de reviderade
planeringsinriktningarna för Bro stationsområde anges att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer och att
vi ska utveckla infartsparkering för både cykel och bil vid stationen.
Planeringsinriktningarna för stationsområdet anger att bytespunktens
funktioner ska prioriteras före andra intressen.

Naturskyddsföreningen menar att det inte är lämpligt att släppa fram
biltrafik över torget genom förslaget till en ny strategisk vägkoppling.
I det reviderade planförslaget har bilkopplingen över torget tagits bort.
Förslagen på nya strategiska kopplingar i granskningshandlingen av FÖP Bro
leds istället runt torget.

Socialnämnden saknar ett barn- och tillgänglighetsperspektiv på
utvecklingen av Bro centrum och framför att en satsning på ett attraktivt
centrum med aktiviteter som passar barn och unga kan öka tätortens
attraktivitet och invånarnas trivsel.
I det reviderade planförslaget har barnperspektivet i utvecklingen av Bro torg
lyfts fram tydligare. Granskningsversionen av förslaget har en ny
planeringsinriktning som anger att de små barnens plats på torget ska
synliggöras genom fler lekytor för mindre barn. I de reviderade
planeringsinriktningarna för Bro torg förtydligas även att torget ska
utvecklas som en trygg mötesplats med aktiverade ytor, vilket ska gynna
Brobor i alla åldrar.
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Bro villaägarförening och en privatperson har yttrat sig om att torget i Bro
bör utvecklas som ett inomhus-centrum för att kunna nyttjas i alla väder
och årstider samt för att förbättra tryggheten året runt.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de allmänna utomhusmiljöerna spelar
en stor roll i att förverkliga visionen om torget som den moderna småstaden
Bros kärna och centrala mötespunkt. FÖP Bro lägger därför stor vikt på
utformning av gatumiljön, att gestaltning av utomhusmiljön runt omkring
och på torget ska utvecklas och föreslår även till exempel att gemensam odling
ska användas för att binda samman ny och gammal bebyggelse.
Samhällsbyggnadskontoret delar således inte uppfattningen om att ett
inomhus-centrum är den lämpligaste lösningen för att uppnå Bro torgs fulla
potential.

Bro villaägarförening framför att torget i Bro inte bör begränsas till ett
centrum för närservice med endast de närboende som målgrupp.
Villaägarföreningen menar att det bör finnas underlag för att utveckla
centrum ytterligare.
Det reviderade förslaget till FÖP Bro har inte ändrats avseende föreslagen
omfattning på tillkommande kommersiell service och handel i Bro centrum.
Den handelsanalys och förstudie som tagtis fram för Bro centrum som
kunskapsunderlag till FÖP Bro visar att potentialen för utveckling av handel
och kommersiell service är begränsad. Vi

håller dock med om att handeln i
Bro centrum bör stärkas och föreslår som ett led i detta att centrums
tyngdpunkt gradvis förskjuts söderut mot Enköpingsvägen och rondellen.
På detta sätt vill vi utveckla ett handels- och aktivitetsstråk längs
Köpmanvägen mellan stationen och centrum. Detta har förtydligats i
planförslaget. Ett planuppdrag för Bro centrum har också tillkommit efter
samrådet där visionen för Bro centrum kommer att utvecklas vidare.

Bro Utveckling betonar vikten av fler arbetsplatser och bostäder för att
skapa liv och rörelse och förbättra tryggheten vid torget. Även Bro
villaägarförening önskar att fler kommunala arbetsplatser flyttar till Bro
centrum för att ytterligare skapa liv och rörelse vid torget. Bro
villaägarförening menar dessutom att det bör tillskapas ett så kallat coworking space, en för allmänheten öppen kontorslokal, vid torget i Bro för
att möta framtida behov till följd av ökat hemarbete.
FÖP Bro föreslår att nya lokaler, bostäder och arbetsplatser ska tillföras på
torget för att skapa ett levande, attraktivt och tryggt centrum. Planen
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poängterar även att torget skulle gynnas av att fler kommunala verksamheter
flyttades dit. FÖPen föreslår dock inte mer specifikt vilken typ av
verksamheter som ska lokaliseras på vilken plats i centrum, sådana frågor
behöver studeras vidare i den kommande planeringen.

De kommunala bolagen framför att ambitionen om att behålla och
utveckla karaktären av småstad i Bro är bra men att det i centrum och vid
stationsområdet bör tillåtas att bygga högre än fyra våningar.
I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många
våningar som ska tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro.
Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling anger att Bros måttliga
skala ska bibehållas. I den förklarande texten för den föreslagna
bebyggelsetypen ”hus i småstad” anges att planen bland annat avser
”flerbostadshus upp till cirka fyra våningar”. Det är dock upp till den
kommande planeringen, i planprogram och detaljplaner, att precisera lämplig
utformning på bebyggelse för de specifika platserna.

EON framför att i det kommande planarbetet och förtätningen i Bro
centrum kommer särskild uppmärksamhet krävas för att reservera
utrymme för den tekniska försörjningen.
Förslaget till FÖP Bro har inte reviderats utifrån ovan synpunkt eftersom
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detta gäller en fråga som lämpligen
hanteras i den kommande planeringen med planprogram och detaljplan.

5.2

Bros stationsområde

Trafikverket påpekar att det är viktigt att det framgår av planen att det inte
är kommunen som ensamt äger frågor om stationsutveckling och
kollektivtrafik.
Den inledande texten i kapitlet för Bro stationsområde samt förklarande text i
kartan över stationsområdet har reviderats med tillägget om att kommunen
inte har egen rådighet över frågor gällande stationsutveckling och
kollektivtrafik.

Region Stockholm framför att ytor behöver säkerställas runt
stationsområdet för att möjliggöra åtgärder för att öka kapaciteten för
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järnvägstrafiken. Regionen tillägger att det kan finnas flera olika alternativ
till lösningar för hur pendeltågstrafiken kan utökas och att ett systemval
som beaktar järnvägens behov måste ha gjorts innan något alternativ
utesluts. Eftersom bytes- och terminalområden är komplexa miljöer måste
alla de funktioner som ska rymmas inom stationsområdet och stationens
behov klargöras framöver. Regionen förutsätter att utredningar tas fram i
samråd med Trafikförvaltningen kring sådant som berör all
kollektivtrafik.
Planförslaget anger planeringsinriktningar för att säkerställa ytor för att
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan samt ett vändspår nordost om Bro station.
I kapitlet gällande Bro stationsområde anges även att bytespunktens och
kollektivtrafikens ytkrävande behov ska prioriteras före andra intressen.
Texten i kapitlet gällande Bro stationsområde har reviderats med tillägget att
arbete och utredningar gällande stationsutveckling ska ske i samråd med
Trafikförvaltningen och Trafikverket, se ovan synpunkt.

Trafikverket avser att i närtid utreda behovet av kapacitetsförstärkning på
järnvägssträckan mellan Kallhäll och Bålsta genom en åtgärdsvalstudie.
Trafikverket påpekar att resultatet från åtgärdsvalstudien behöver lyftas
fram i underlaget till den fördjupade översiktsplanen alternativt att planen
förhåller sig till resultatet. Trafikverket framför även att resultatet från
förstudien för Bro station behöver inväntas likväl till exempel underlag
om resandeströmmar till bytespunkt.
I det reviderade planförslaget hänvisar FÖP Bro till åtgärdsvalstudien och att
resultatet från den behöver lyftas in som underlag i den kommande planering.
Planen har även förtydligats med att all planering av kollektivtrafik och
stationsutveckling ska göras i samråd med Trafikverket och
Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Resultatet av förstudien för Bro
stationsområde och de olika scenarier som beskrivs i förstudien har vägts in i
revideringen av FÖP Bro.

Riksbyggen framför att det är angeläget att bygga en ny västlig ingång till
pendeltågsstationen med hänsyn till den kommande bostadsbebyggelsen i
Trädgårdsstaden, samt i Jursta och Tegelhagen. Riksbyggen menar även
att en eventuell östlig flytt av stationsläget inte är lämpligt då det medför
nya förutsättningar för projektet Trädgårdsstaden.

Sid 13 av 34

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro

Samrådsredogörelse

I det reviderade planförslaget anges att kommunen ska verka för en ny västlig
entré till pendeltågsstationen. En eventuell östlig utveckling av stationsläget
har tagits bort från planförslaget efter samrådet.

Riksbyggen menar att den föreslagna nya vägkopplingen över järnvägen
väster om stationen skulle ge stor negativ påverkan på bostadskvarter i den
antagna detaljplanen för Trädgårdsstaden. Riksbyggen anser även att
vägens läge väster om centrum innebär att den inte kommer bidra till att
minska järnvägens barriäreffekt på önskvärt sätt, det är istället viktigare att
få till en bra koppling mellan torget i Trädgårdsstaden och Köpmanvägen.
Den berörda vägens läge har reviderats i granskningsförslaget av FÖP Bro,
utifrån bedömningar som framkommit i förstudien för Bro station.
Samhällsbyggnadskontoret gör dock fortsatt bedömningen att det är
strategiskt viktigt att skapa en ny vägkoppling över järnvägen väster om Bro
station för att minska barriäreffekten av Mälarbanan. Det krävs dock att
flertalet vidare utredningar tas fram för att kunna bedöma hur en mer precis
lämplig sträckning och utformning av den föreslagna vägkopplingen ska se ut.
Vidare planering av den föreslagna kopplingen ska ske samordnat med
utbyggnaden av Trädgårdsstaden.

Kultur- och fritidsnämnden menar att om byggnader inom det i
kulturmiljöutredningen för FÖP Bro utpekade karaktärsområdet Bro
stationssamhälle kan komma att rivas som en konsekvens av planen
behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av planen.
I enlighet med kulturmiljöutredningen påpekar kultur- och
fritidsnämnden att Bro stationssamhälle bedöms vara mycket känsligt för
ytterligare rivning av bebyggelse från innan 1960-talet. Gatunätet inom
karaktärsområdet Bro stationssamhälle, som idag är oregelbundet och till
stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal, bör inte ändras vid
kompletteringar och nya vägar bör anpassas till befintligt gatunät. Kulturoch fritidsnämnden framför att kulturvärden behöver synliggöras som en
viktig del av landskapets värden och att kulturmiljöns roll i att utveckla
attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre generellt i planen och
specifikt för stationsområdet.
Planförslaget har reviderats med syfte att tydligare lyfta fram
kulturmiljöperspektivet för Bros stationsområde. De särskilt värdefulla
kulturmiljöer som pekas ut i kulturmiljöutredningen för Bro redovisas nu i
planens karta över Bro stationsområde. En ny planeringsinriktning som
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anger att stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas för att
stärka platsens kvaliteter och Bros identitet som stationssamhälle har lagts till
i planen. I den reviderade planen förtydligas även att de råd och riktlinjer
som framkommer i kulturmiljöutredningen för Bro ska vara vägledande vid
kommande detaljplanering och bygglovsprövning.

5.3

Bebyggelseutveckling

5.3.1 Allmänna intressen
Länsstyrelsen vill se ett utvecklat underlag i frågan om hur den planerade
utvecklingen i Bros södra delar förhåller sig till riksintresset för det rörliga
friluftslivet längs Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Länsstyrelsen efterfrågar även en beskrivning över alternativa
utvidgningar för att minskar risken att skada riksintresset.
Synpunkten avser föreslagen bebyggelseutveckling i området Kvista, som idag
utgörs av obebyggd naturmark. En förstudie för det berörda området har
tagits fram efter samrådet och i granskningshandlingen för FÖP Bro har
förslaget till bebyggelseutveckling preciserats, bland annat i syfte att värna
naturvärden och stärka friluftslivet i området. I det reviderade förslaget
föreslås att delar av område, som pekas ut för ny bostadsbebyggelse i gällande
översiktsplan ÖP 2010, ska reserveras för utveckling av friluftsområde med
motionsspår och vandringsleder. Behovet av att utveckla platser för friluftsliv
bedöms vara stort med hänsyn till den stora bebyggelseexpansionen i södra
Bro. Utpekandet av ett nytt friluftsområde bedöms vara positivt med hänsyn
till riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.

Länsstyrelsen framför att det saknas en redovisning av hur riksintresset
för kulturmiljövården Bro avses att tillgodoses. Hembygdens kyrka
framför att det är önskvärt att ta fram riktlinjer för vilken typ av
bebyggelse som kan tillåtas inom riksintresseområdet för
kulturmiljövården Bro där Bro kyrka är ett centralt värde.
Efter samrådet för FÖP Bro har riksintresset för kulturmiljövården Bro
upphävts genom beslut från Riksantikvarieämbetet den 30 november 2020.
Området söder om Ginnlögs väg och runt Bro kyrka bedöms dock fortfarande
utgöra ett lokalt kulturmiljöintresse. FÖP Bro anger dock inte några riktlinjer
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för området då det är beläget utanför tätortsavgränsningen och därmed
planens geografiska avgränsning.

Länsstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden
framför att planen bör lyfta fram kulturmiljöperspektivet och tydliggöra
hur kulturmiljöer i egenskap av allmänt intresse ska tillgodoses. De båda
remissinstanserna menar att de riktlinjer som arbetats fram i
kulturmiljöutredningen, som ligger till underlag för planen, har en otydlig
status. Det bör framgå hur kulturmiljövärden avses att hanteras vid
förtätning, exploatering inom områden med landsbygdskaraktär samt
byggnation vid platser med känslig stads- och landskapsbild.
I det reviderade planförslaget har kulturmiljöperspektivet tydliggjorts i de
områden där FÖP Bro föreslår åtgärder inom sådana områden som pekas ut
som särskilt värdefulla i kulturmiljöutredningen för Bro. För stationsområdet
har en ny planeringsinriktning om att värna områdets värdefulla
kulturmiljöer och tillvarata dessa för att stärka platsens kvaliteter och Bros
identitet. I texten har det även förtydligats att de råd och riktlinjer som
framkommer i kulturmiljöutredningen ska vara vägledande vid
detaljplanering och bygglovsprövning. Särskilt värdefulla kulturmiljöområden
redovisas även i kartan för Bro torg och stationsområdet i den reviderade
planen. I det reviderade planförslaget anges även en ny planeringsinriktning
om att vi ska bygga på naturens och landskapets villkor, där kulturlandskapet
är ett viktigt värde.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden önskar att det fanns ett tydligare
barnperspektiv i FÖP Bro. Barnens förutsättningar och behov bör belysas
ytterligare enligt nämnden. Även Region Stockholm påpekar att
barnperspektivet kan utvecklas i planen.
I det reviderade planförslaget har barnperspektivet utvecklats genom nya
planeringsinriktningar om att skapa nya och utveckla befintliga platser för
barns lek och rekreation. Bro IP ska utvecklas som mötesplats med nya ytor och
funktioner, i avsnittet för Bro torg anges de små barnens plats på torget ska
synliggöras genom fler lekytor och runt stationsområdet föreslås platser
specifikt för utveckling av rekreation för barn.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de saknar ett resonemang om hur
tillkommande bebyggelse ska bidra till minskad klimatpåverkan, till
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exempel om hur den tillkommande bebyggelsen ska bidra till minskad
energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Planförslaget anger ett antal planeringsinriktningar som syftar till att bidra
till en minskad klimatpåverkan. Det rör sig till exempel om åtgärder för att
stärka cykelnätet, utveckla laddinfrastruktur för eldrivna fordon, utveckling
av pendeltågsstationen och bussterminalen samt att satsa på förtätning med
bostäder i kollektivtrafiknära lägen med syfte att minska bilberoende.

Länsstyrelsen påpekar att det inte framgår av planen vilken typ av
bostäder som planeras och hur behovet ser ut avseende upplåtelseformer,
storlek samt särskilda bostäder för äldre, ungdomar och personer med
funktionsvariationer. Socialnämnden framför att planen bör se till
bostadsbehovet hos de målgrupper som har svårt att tillgodose sina egna
behov på bostadsmarknaden, exempelvis nyanlända, personer med
funktionsvariationer och de som lever på försörjningsstöd. Äldre- och
omsorgsnämnden framför vikten av att tillgodose äldres bostadsbehov,
båda avseende tillgängligheten till vanliga bostäder och vård- och
omsorgsboenden.
Vänsterpartiet framför att planen tydligare behöver redovisa en blandning
av olika boendeformer. Vänsterpartiet menar även att ett äldreboende,
mellanboende eller trygghetsboende behövs i ett centrumnära läge i Bro.
Planförslaget har inte reviderats avseende att förtydliga vilken typ av
bostadsformer som behöver byggas för att möta behovet av bostadsförsörjning i
Bro. Detta är en fråga som ska hanteras i kommunens pågående arbete med
nya riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen noterar att planen saknar riktlinjer för storlek på skol- och
förskolegårdar och hänvisar till Boverkets allmänna råd om friyta för lek
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet.
Länsstyrelsen menar att planen på ett tydligare sätt behöver visa hur
kommunens förskolor och skolor kan uppfylla Boverkets allmänna råd. En
privatperson har inkommit med yttrande om att det behöver byggas
större förskolegårdar för att gynna barns rörelse.
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro betonar
vikten av att främja barns lek och rekreation genom ett flertal
planeringsinriktningar om att reservera och utveckla ytor för just det. När det
gäller specifika riktlinjer för utformning skol- och förskolegårdar hänvisas
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dock till kommunens dokument ”Framtidens förskola och skola – Ramprogram
för utbildningskontorets verksamhetslokaler” som beslutades av
Utbildningsnämnden den 23 augusti 2016.

Region Stockholm påpekar att planen inte redovisar förväntad
befolkningsutveckling eller planerad utbyggnadstakt samt planberedskap
för nya bostäder och att det därför är svårt att bedöma planens förhållande
till utvecklingen enligt RUFS 2050. Centerpartiet ställer frågan hur den
föreslagna utbyggnaden av Bro förhåller sig till målet om en
befolkningstillväxt på 2% per år och uttrycker en tveksamhet till behovet
av ytterligare förtätning med bostäder i Bro.
Efter samrådet har planeringsförutsättningarna uppdaterats och en
beskrivning av den förväntade befolkningsökningen har lagts till.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framför att det är viktigt att kommunen
i sin framtida planering tar hänsyn till att så lite som möjligt av
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse.
I jämförelse med nollalternativet, det vill säga gällande
planeringsinriktningar i gällande översiktsplan ÖP 2010, innebär förslaget
att mindre jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller annat ändamål.
Detta eftersom tätortsavgränsningen revideras vid området Kvista samt att
jordbruksmark längs Enköpingsvägen i östra Bro reserveras i plankartan.
Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådstiden tagit fram en PM med syfte
att utreda hur stora ytor jordbruksmark som planeras för bebyggelse och andra
ändamål i kommunen. I denna PM framgår att FÖP Bros förslag till
bebyggelseutveckling innebär att mindre brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk.

5.3.2 Områdesförslag
Bygg- och miljönämnden framför att de önskar tydligare riktlinjer för
bebyggelse inom Högbytorps verksamhetsområde. Nämnden hanterar
många bygglov i området som är beläget inom tätortsavgränsning men
utanför detaljplan, varvid detaljplanekrav ska gälla enligt den generella
riktlinjen om plankrav inom tätorten i ÖP 2010 och förslaget till FÖP Bro.
Länsstyrelsen har även ställt sig frågande till varför tätortsavgränsningen
sträcker sig runt och norr om Högbytorps verksamhetsområde när
området inte ges någon prioritering fram till 2040 i utbyggnadskartan.
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Länsstyrelsen påpekar att den norra delen av Högbytorps
verksamhetsområde som ligger inom tätortsavgränsningen idag består av
skog och åkermark som med fördel skulle kunna planeras för de areella
näringarna alternativt tillhöra landsbygden.
I granskningsförslaget av FÖP Bro har utvecklingen av Högbytorp
förtydligats. FÖP Bro ger inte några nya förslag på utveckling av området
utan tydliggör de ställningstaganden som redan har gjorts i ÖP 2010 och
redovisar översiktsplanens utvecklingsområde för området på karta i kapitlet
för ”målpunkter, näringsliv och service”. FÖP Bro hänvisar även till det
antagna planprogrammet för Högbytorp och anger att planprogrammet kan
ge stöd i bygglovsprövning utanför detaljplan i området.

Bygg- och miljönämnden framför att Skällsta industriområde utgör en
viktig entré till tätorten Bro och önskar att planen ger riktlinjer för hur
bebyggelsen i området ska utvecklas och vilken karaktär området ska ha.
Planen har inte reviderats efter samrådet utifrån synpunkten ovan. I förslaget
pekas entréer till Bro tätort ut, bland annat vid Skällsta industriområde, och
planen anger att tätortens entréer ska utvecklas för gång, cykel och bil, vilket
gestaltning av platserna är en viktig del av. Däremot föreslår FÖP Bro inte
någon ny bebyggelseutveckling i Skällsta industriområde och det är därför de
gällande detaljplanerna för området som ska reglera utformning av
bebyggelsen.

Företagarna framför att det inte är lämpligt att planera för ny bebyggelse i
anslutning till Skällsta industriområde eftersom bostäder intill
verksamhetsområden kan skapa konflikter och klagomål avseende buller,
damm, lukt och dylikt.
FÖP Bro pekar inte ut något förslag till ny bebyggelse i anslutning till Skällsta
industriområde bortsett från mindre komplettering av bostäder längs med
Råbyvägen. Dessa förslag ligger dock inom befintligt bostadsområde och
innebär inte att nya bostäder lokaliseras närmare verksamhetsområdet än
befintlig bebyggelse.

Fastighetsägaren till Brogård 1:88 har framfört önskemål om att
kommunen ska utvidga tätortsavgränsningen öster om Bro Hof golfbana i
syfte att underlätta en möjlig framtida detaljplaneläggning för det berörda
området.
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Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att en ytterligare
utvidgning av tätortsavgränsningen, utöver de utvidgningar som bland
annat görs för områdena Klockaren och Härnevihage inte ligger i linje med
kommunens och FÖP Bros planeringsinriktning om att satsa på förtätning och
undvika fler ”satellit”-områden i tätorten. FÖP Bro föreslår inte heller någon
ny bebyggelse i området med hänsyn till det lokala kulturmiljöintresset för
Brogård som finns redovisat i ÖP 2010 samt höga naturvärden.

Råby-Gärde Fastighetsförvaltning AB framför önskemål om att
fastigheten Bro-Skällsta 1:45, som enligt planförslaget ligger inom ett
strategiskt blågrönt stråk, ska pekas ut som yta för ny småhusbebyggelse
som ansluter till befintlig bebyggelse på platsen.
Planen har reviderats utifrån ovan synpunkt och i granskningsversionen
föreslås en viss komplettering med ny bebyggelse av typen ”småhus i park”
kombinerat med rekreativa dagvattenåtgärder på den berörda platsen.

Fastighetsägaren INMEC AB framför önskemål om att fastigheterna
Härnevi 7:9, 9:11 och 27:1 ska pekas ut för utveckling av ny blandad
bebyggelse med bostäder och verksamheter.
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. De berörda
fastigheterna ligger inom förstudieområdet öster om Kockbacka. Platsen för de
berörda fastigheterna bedöms som känsligt för ny bebyggelse då den utgörs av
ett sammanhängande landskapsrum med viktiga kvaliteter i entrén till Bro
tätort, vilket förstudien för öster om Kockbacka belyser. Den befintliga
bebyggelsen på platsen är uppdragen från vägen längs med en höjdrygg i
skogsbrynet. Ny bebyggelse på platsen riskerar att medföra negativ påverkan
på landskapsbilden, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning. Delar av
området pekas dessutom ut som reserverat areella näringar, tätortsnära
jordbruksmark.

En privatperson har yttrat sig om att det inte är lämpligt att utveckla ny
bebyggelse inom området Öster om Kockbacka. I yttrandet framförs att
den berörda skogen är ett mycket värdefullt natur- och rekreationsområde
för boende och höga naturvärden i området bör inte byggas bort.
Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. I förstudien för
området öster om Kockbacka lyfts naturrekreation fram som ett viktigt värde
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och en bärande princip i utformningen av förslaget på en ny
bebyggelsestruktur. Syftet med förslaget till utveckling av området är att skapa
en naturnära bostadsmiljö som harmonierar med landskapet och tar hänsyn
till platsens rekreationsvärden.

Svenska kyrkan i Bro framför att en ökad befolkning bland annat innebär
att det redan nu finns ett behov av större yta för begravningsplatser vid
Bro kyrka.
Bro kyrka är belägen utanför tätortsavgränsningen för Bro och därmed även
utanför planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Bro. Planen berör
därför inte markanvändningen vid Bro kyrka.

Länsstyrelsen framför att den föreslagna bebyggelseutvecklingen i planens
sydvästra område och vid E18 kan komma att inkräkta på den redan
försvagade Görvälnkilen. Ny bebyggelse i områdena kan medföra
barriärer som negativt påverkar den regionala grönstrukturen och det
ekologiskt viktiga spridningssambandet.
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen visar att planen behöver ge åtgärder
för att stärka gröna samband och på så vi uppfylla planens egna kriterier
om ett väl fungerande ekosystem och en rik biologisk mångfald.
I det reviderade förslaget till FÖP Bro anges att Görvälnkilen behöver värnas
om Bro ska växa på ett hållbart sätt. I förstudien för området Kvista
preciseras förslaget till bebyggelseutveckling i planens sydvästra område,
bland annat med hänsyn till att möjliggöra gröna samband. För att stärka
grönkilen vid E18 föreslås en ny ekodukt vid en eventuell ny vägkoppling
mellan Kockbacka trafikplats och Brunna industriområde. Förslaget om en ny
ekodukt är inritat i karta i FÖP Bro men ytterligare utredningar och
underlag kommer tas fram inom ramen för FÖP Kungsängen, både gällande
vägkopplingen och ekodukten.

Region Stockholm påpekar att Tegelhagen inte ligger inom prioriterad
utbyggnadsområde enligt RUFS 2050 och ifrågasätter huruvida
utbyggnaden av Tegelhagen ligger i linje med planeringsinriktningen om
förtätning. Region Stockholm framför även att det är viktigt att
kommunen säkerställer god kollektivtrafikförbindelse till Tegelhagen.
För området Tegelhagen finns en gällande detaljplan som antogs den 20
december 2017 och vann laga kraft den 14 mars 2018. Utbyggnad av området
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pågår enligt gällande detaljplan och en ny kollektivtrafikförbindelse till
området ingår i utbyggnadsprojektet.

Region Stockholm ställer sig frågande till förslaget att placera en ny skola i
ett bullerutsatt läge mellan väg och järnväg med tanke på de långsiktiga
negativa hälsorisker och inlärningssvårigheter som riskerar att följa.
Arbete med en ny detaljplan för den föreslagna skolan pågår (detaljplan för
Kockbacka gärde, Nr 2003). I arbetet med detaljplanen ska bullerfrågan
hanteras och bebyggelsen ska utformas och lokaliseras på ett sätt som är
förenligt med gällande regelverk avseende bullerstörningar.

5.4

Infrastruktur

5.4.1 Fordonstrafik
Länsstyrelsen och Trafikverket påpekar att planen behöver redovisa
tydligare för hur riksintressen för kommunikationer, E18 och Mälarbanan,
kommer tillgodoses och hur riksintressena kan påverkas av den planerade
utvecklingen. Länsstyrelsen framför även att kommunen bör belysa med
vilka utgångspunkter eller strategier efterföljande detaljplanering ska
genomföras, för att undvika att åtgärden medför negativa effekter på
riksintressena för kommunikationer. Trafikverket framför att det finns ett
behov av att belysa hur utbyggnadsprojekten i Bro och Kungsängen
sammantaget kommer att påverka E18s funktion i och med ökad biltrafik
genom en systemanalys. Trafikverket påpekar att det finns ett stort behov
av mellankommunal samordning gällande belastning på E18 från nya
exploateringar. Trafikverket saknar även en beskrivning av målkonflikten
mellan omfattande bostads- och stadsutveckling jämfört med utveckling
av verksamhetsområden som innebär tillkommande flöden på E18.
I trafiknätsanalysen som tagits fram som underlag till FÖP Bro framgår att
undersökta scenarier med maximal befolkningsökning i Bro inte ska skapa
några problem med köbildning eller kapacitetsbrist inom det undersökta
området, vilket innefattar E18. Efterfrågan på resor i den modellering som
trafiknätsanalysen är baserad på utgår från Trafikverkets basprognos.
Vad gäller en mer övergripande systemanalys av kommunens samlade
exploateringars påverkan på E18, undersöker kommunen just nu
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förutsättningarna för att ta fram en sådan analys. En eventuell systemanalys
kommer i sådana fall att tas fram och presenteras i samband med att FÖP
Kungsängen går ut på granskning. Kommunen har valt det
tillvägagångssättet eftersom vi bedömer att den största påverkan på E18
kommer att ske vid trafikplatserna i Kungsängen. Det är också främst i
Kungsängen som kommunens planer för exploatering avviker från RUFS
2050, varför det är logiskt att koppla analysen till dessa exploateringar.
I det reviderade planförslaget förtydligas att förtätning längs med
Enköpingsvägen ska utföras på ett sådant sätt att det inte påverkar
framkomligheten och vägens funktion för den lokala trafikförsörjningen, med
syfte att lokal trafik inte ska omdirigeras till E18. FÖP Bro föreslår även nya
vägkopplingar för att skapa ett robust vägnät för lokala resor inom tätorten.

Angående påverkan på E18 påpekar Trafikverket att redovisningen av
föreslagen kretsloppscentral vid Kockbacka trafikplats är bristfällig och
anläggningens påverkan på E18 kan därför inte bedömas. Trafikverket
efterfrågar därför ett förtydligat underlag för kretsloppscentralen.
Förslaget i FÖP Bro avser framförallt att reservera en yta för att möjliggöra
planering för en ny kretsloppscentral och vidare utredningar behöver tas fram
för att bedöma åtgärdens påverkan på området och E18. FÖP Bro anger
bland annat att fördjupade studier av ytdisposition behövs för att bedöma
möjligheterna att genomföra förslaget bättre. Inför ett planuppdrag och i en
detaljplaneprocess behöver frågan om anläggningens påverkan på E18 belysas
och utredas ytterligare.

Trafikverket påpekar betydelsen av att föreslagen omvandling av
Enköpingsvägen till stadsgata inte ska medföra negativ påverkan på dess
funktion för lokal trafikförsörjning, så att lokal trafik inte riktas mot E18.
Försvarsmakten framför att Enköpingsvägen, vid en omvandling till
stadsgata, måste dimensioneras för att säkerställa framkomlighet för
försvarets transporter genom Bro.
I det reviderade planförslaget tydliggörs att utvecklingen av Enköpingsvägen
ska utformas på ett sätt som inte medför negativ påverkan på
framkomligheten längs Enköpingsvägen samt dess funktion för den lokala
trafikförsörjningen.
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Trafikverket framför att kommunen bör se till möjligheten att förflytta
tunga transporter från väg till spårbunden trafik eftersom tillgång till finns
till både järnväg och Mälaren. Trafikverket påpekar även att de saknar ett
förhållningssätt till de större verksamhetsområdena ur ett trafikperspektiv
i planen.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte finns någon lämplig
lokalisering för nya verksamhetsområden i Bro med anslutning till järnvägen
eller Mälaren, bland annat med hänsyn till landskapsbilden, kulturmiljö- och
naturvärden. Nygård är det befintliga verksamhetsområdet i Bro som har
koppling till järnvägen med ett industrispår. I verksamhetsområdet Nygård
pågår det arbete med en ny detaljplan och det är möjligt att områdets
karaktär och funktion som verksamhetsområde kan komma att ändras och en
sådan ändring hanteras i så fall i detaljplanearbetet.

Naturskyddsföreningen framför att det inte är lämpligt att anlägga en ny
vägförbindelse mellan Kockbacka trafikplats och Mätarvägen vid Brunna
industriområde. De påpekar att den föreslagna vägen gör intrång i
Lejondals naturreservat och den regionala grönkilen och att vägen
kommer medföra betydande förlorade naturvärden. Synpunkten förs
även fram i ett yttrande från en privatperson.
I det reviderade förslaget till FÖP Bro finns förslaget till en ny vägkoppling
kvar men med en ny och mindre definitiv formulering. Vägkopplingen pekas
nu ut som ett utredningsförslag med bakgrund av att ytterligare utredningar
behöver tas fram för att bedöma om kopplingen är möjlig att genomföra och
dess lämplighet, bland annat med hänsyn till påverkan på naturreservatet och
Görvälnkilen. Vidare utredningar kring detta kommer att presenteras i
samband med att FÖP Kungsängen går ut på granskning. Detta eftersom den
föreslagna vägkopplingens främsta syfte är att avlasta Brunna trafikplats.

Frölunda Gård AB, Lantbrukarnas riksförbund och Centerpartiet framför
att det är viktigt att tätortens utveckling sker med hänsyn till
framkomligheten för lantbrukets breda fordon och maskiner.
Samhällsbyggnadskontoret ser att frågan är viktig att ta hänsyn till men
bedömningen görs, med hänsyn till trafiknätsanalysen för Bro att
planförslaget inte innebär några åtgärder som riskerar att försämra
framkomligheten i vägnätet utifrån nuläget. Det har dock förtydligats i
planförslaget att hinder för lantbruksfordon ska undvikas.
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Ett flertal yttranden från privatpersoner samt Rättarboda
Fastighetsförening och Samfällighetsförening framför att det inte är
lämpligt att skapa en ny vägkoppling för biltrafik mellan Rättarboda och
Tegelhagen vid Kristinetorpsvägen. Vägarna inom Rättarboda är smala
och saknar gångbana och ytterligare biltrafik inom området bedöms vara
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt, enligt inkomna yttranden.
Planförslaget har reviderats avseende den föreslagna vägkopplingen mellan
Rättarboda och Tegelhagen. I granskningshandlingen pekas kopplingen ut
som ett utredningsförslag med hänsyn till att ytterligare utredningar ska tas
fram för att kunna bedöma åtgärdens lämplighet. Om åtgärden är möjlig att
genomföra på ett lämpligt och trafiksäkert sätt bedömer
Samhällsbyggnadskontoret att vägen är strategiskt viktig för att koppla
samman de två bebyggelseområdena och skapa ett bättre flöde i området som
stort.

5.4.2 Gång- och cykeltrafik
Trafikverket saknar en strategi för utveckling av gång- och cykelstråk i
tätortsområdet, både utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. De
efterfrågar ett svar för hur de regionala cykelstråken, samt deras
kopplingar till det lokala cykelnätet, ska planeras för utbyggnad,
gestaltning och trafiksäkerhet. Länsstyrelsen och Region Stockholm
påpekar att planen kan tydliggöra kopplingar till det regionala cykelnätet.
Håbo kommun framför att det är angeläget att kommunerna samarbetar i
frågan om bättre cykelförbindelse mellan Bålsta och Bro, tillsammans
med Trafikverket, Region Stockholm och Region Uppsala.
Planförslaget har reviderats med nya planeringsinriktningar med syfte att
lyfta och förtydliga utveckling av cykelvägnätet i Bro. En ny
planeringsinriktning som anger att cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna ska stärkas som en del i att utveckla det
regionala cykelstråket och möjliggöra cykelpendling till den regionala
målpunkten med arbetsplatser i Brunna verksamhetsområde.
Planeringsinriktningen om att bygga ut och knyta ihop cykelvägnätet inom
Bro har utvecklats med tydligare betoning på vikten gestaltning av
cykelvägar. En tydligare hänvisning till kommunens gång- och cykelplan och
kommunens cykelstrategi har även lagts till i det reviderade förslaget. Planen
anger även att principen om en väl utbyggd cykelinfrastruktur måste finnas
med i all detaljplanering.
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Trafikverket framför att det är en brist att planen inte berör frågor
gällande trafiksäkerhet eftersom trafiksäkerhetsfrågor är centrala för att
utveckla resandet med cykel. En utveckling i linje med nollvisionen är nu
en del i det globala hållbarhetsarbetet och en stor utmaning för Sveriges
del är att minska antalet skadade cyklister och fotgängare, enligt
Trafikverket.
I det reviderade planförslaget tydliggörs kommunens arbete med
trafiksäkerhetsfrågor för resande med cykel genom hänvisning till kommunens
cykelstrategi samt gång- och cykelplan.

Länsstyrelsen och Region Stockholm menar att biltrafiken har en relativt
framträdande roll i planförslaget. Remissinstanserna betonar
målsättningarna i RUFS 2050 om ett transporteffektivt samhälle där gångoch cykeltrafik samt kollektivtrafik står för 70 % av trafikslagen. Region
Stockholm menar att planen kan tydliggöra hur nya vägkopplingar ska
leda till att kollektivtrafik eller cykel väljs framför bil.
Det reviderade planförslaget lyfter och förtydligar utvecklingen av resande
med cykel på flera sätt, se synpunkterna ovan, och planen anger att principen
om en väl utbyggd cykelinfrastruktur måste finnas med i all detaljplanering.
Ett av planens huvudfokus är även utveckling av stationen och kollektivtrafik
kopplat till den. Planen anger att vi ska satsa på förtätning i
kollektivtrafiknära lägen som ett sätt att minska bilberoende. Samtidigt är det
en utmaning i Bro att det idag saknas vissa tvärkopplingar mellan
bostadsområden och vägnätet har brister avseende hur integrerat det är.
Planen föreslår därför nya vägkopplingar för att öka robustheten i vägnätet
och skapa bättre flöden mellan områden inom Bro. Föreslagna vägkopplingar
syftar även till att möjliggöra utveckling av busstrafiken inom tätorten,
exempelvis genom ny vägkoppling mellan Lejondalsvägen och
Kockbackavägen.

Riksbyggen framför att det bör förtydligas vilka gång- och cykelvägar som
är primära och sekundära i planen.
I det reviderade planförslaget lyfts några specifika cykelkopplingar som
prioriterade, exempelvis pekas kopplingen mellan Bro och Brunna
verksamhetsområde ut som strategiskt viktig för att möjliggöra arbetspendling
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med cykel. För mer specifik planering av kommunens cykelvägnät hänvisar
FÖP Bro dock till kommunens gång- och cykelplan.

I två yttranden från privatpersoner framförs en önskan om att kommunen
ska utveckla cykelförbindelserna till bostadsområdet Kvista och Jursta.
I FÖP Bros karta över infrastrukturåtgärder pekas strategiska gång- och
cykelkopplingar ut till Kvista och Jursta.

5.4.3 Kollektivtrafik
Region Stockholm och Riksbyggen önskar att vägkopplingar som är
prioriterade för kollektivtrafik ska pekas ut i planen. Regionen menar
exempelvis att den föreslagna vägkopplingen mellan Lejondalsvägen och
Kockbackavägen bör vara en bussgata när Bro växer österut.
I det reviderade planförslaget framförs att en ny tvärförbindelse genom Bro
från Håtunavägen via Lejondalsvägen till Kockbackavägen skulle möjliggöra
bättre linjedragningar för kollektivtrafiken. Delar av en sådan tvärkoppling,
mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen, pekas ut som ett utredningsförslag
men sträckan mellan Lejondalsvägen och Kockbackavägen pekas ut som
förslag till en ny väg för att bland annat utveckla busslinjenätet i Bro.

Region Stockholm framför att planen förvisso lyfter fram
intressekonflikten mellan exploatering och behovet av ytkrävande
kollektivtrafik, men att planen saknar ett tydligt förslag på lösning.
Regionen menar att planen bör formulera ställningstaganden som tydligt
visar att de ytor som behövs för kollektivtrafikens behov prioriteras för att
nå de mål som planen sätter upp och som utgångspunkt för kommande
planeringsprocesser. Region Stockholm framför även att det är viktigt att
tydligt lyfta in vilka vägar som ska angöra bussterminalen vid Bro station.
Planen behöver reservera mark för bussterminalens utformning och
funktion samt beskriva relationen mellan bussterminalen, bytespunkt och
pendeltågsstation tydligare.
I planeringsinriktningarna för Bro stationsområde tydliggörs att kommunen
ska reservera ytor för fyrspår och vändspår på Mälarbanan samt att
bytespunkten och bussterminalens ytkrävande behov ska prioriteras före andra
intressen. I förstudien för Bro station redovisas möjliga scenarier för
utveckling av ytorna runt stationsområdet för att tillgodose kollektivtrafikens
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behov. Vidare utredningar behöver dock göras för att kunna peka specifika
åtgärder och utformning av dessa på karta. FÖP Bro redovisar därför
stationsutvecklingen schematiskt på karta och anger tydliga principer för vad
som ska prioriteras i den kommande planeringen.

Håbo kommun framför att det är angeläget att kommunerna samarbetar i
frågan om utökad turtäthet för pendeltågstrafiken till Bro och Bålsta.
Utökad turtäthet för pendeltågstrafiken är en högt prioriterad fråga för
kommunen och FÖP Bro är tydlig med att prioritera åtgärder för att
möjliggöra detta, exempelvis reservera yta för fyrspår på Mälarbanan, och att
vi ska samarbeta med alla inblandade parter om detta.

Angående förslaget om förtätning längs Köpmanvägen och
Enköpingsvägen framför Region Stockholm att det är viktigt att säkerställa
att framkomligheten för bussar inte försämras samt att de störningar,
såsom buller, som busstrafiken genererar hanteras i den kommande
planeringen.
I det reviderade planförslaget har åtgärdsförslaget om att förtäta längs
Enköpingsvägen och Köpmanvägen förtydligats med att åtgärden inte får
utformas på ett sätt att framkomligheten för busstrafik försämras. Frågor
gällande buller från trafik i samband med ny bebyggelse ska hanteras i
kommande detaljplanering.

Naturskyddsföreningen framför att kommunen bör verka för en bättre
kollektivtrafikförbindelse till externhandeln i Skällsta.
Vänsterpartiet och Bro villaägarförening menar att det behövs en
utveckling av bussförbindelser mellan områden inom tätorten Bro.
FÖP Bro föreslår att en ny tvärkoppling norr om Bro torg mellan
Håtunavägen, via Lejondalsvägen, till Kockbackavägen. Ett av syftena med
vägen är att möjliggöra bättre förutsättningar för bussförbindelser mellan
områden inom tätorten Bro.

5.4.4 Teknisk försörjning
Länsstyrelsen framför att det är viktigt att kommunen ser till att VAplanen uppdateras efter beslut om fördjupad översiktsplan för Bro för att
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säkerställa att de olika planeringsdokumenten är jämkade. Länsstyrelsen
saknar en övergripande beskrivning för hur det kommunala
verksamhetsområdet för spill-, dricks- och dagvatten är tänkt att se ut
inom tätortsavgränsningen.
Kommunen har en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni
2018 och arbetet pågår med att ta fram en ny dagvattenplan (förslaget till ny
dagvattenplan är ute på remiss fram till den 31 maj 2021).
Samhällsbyggnadskontoret jobbar tillsammans internt för att de olika
planeringsdokumenten ska vara jämkade. För en beskrivning av det
kommunala verksamhetsområdet för spill-, dricks- och dagvatten hänvisas till
den nya dagvattenplanen.

EON framför att etableringen av en ny inmatningsstation i Bro är av
avgörande betydelse för att tillgodose ett ökat behov av el-kapacitet
kopplat till framtida exploateringar. EON påpekar att de vill ha en tidig
dialog med kommunen innan exploatering sker av nya områden för att
kunna säkra placering av ny tryckpunkt för kunna möta framtida
elförsörjning.
Planuppdrag finns för en ny inmatningsstation i anslutning till trafikplats
Bro och arbetet med en ny detaljplan för etableringen pågår. FÖP Bro ger
inga förslag på åtgärder som direkt påverkar lokaliseringen eller etableringen
av den nya inmatningsstationen.

5.5

Målpunkter, näringsliv och service

Kultur- och fritidsnämnden framför att kulturmiljöns roll i att utveckla
attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram i planen. Exempelvis kan
fornlämningsmiljöer inom tätorten som sköts av kommunen röjas,
tillgängliggöras och förmedlas till de boende.
I avsnittet för målpunkter, näringsliv och service pekar FÖP Bro på att bland
annat kulturhistoriska miljöer kan användas för att utveckla attraktiva
utflyktsmål och närmiljöer som stärker den lokala stoltheten och
sammanhållningen i tätorten. Planförslaget har även reviderats utifrån
synpunkten ovan med en ny planeringsinriktning om att stationsområdets
värdefulla kulturmiljöer ska tas tillvara för att stärka platsens kvaliteter och
Bros identitet. I kartan över centrala Bro redovisas även fornlämningsmiljö
vid Finnsta som en målpunkt med upplevelsevärden.
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Kultur- och fritidsnämnden betonar vikten av tillgång på lokaler,
anläggningar och träffpunkter för fritidsaktivitet, både inom kultur- och
idrottsverksamhet. Med sikte på 2040 kommer det att behövas flera större
idrottsanläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i
närmiljö för spontanidrott. Lokaler för kultur- och biblioteksverksamhet
kommer också att behövas. Kultur- och fritidsnämnden framför även att
det i nya bostadsområden behöver finnas ytor som lockar barn, unga och
även vuxna att vistas utomhus.
Det reviderade planförslaget betonar att nya lokaler för kultur- och
föreningsliv ska skapas i Bro centrum. FÖP Bro har även som
planeringsinriktning i avsnittet om målpunkter, näringsliv och service att
kommunen ska planera för aktiva mötesplatser som kan bidra till att knyta
ihop Bros olika delar och stärka den sociala sammanhållningen. Syftet är att
skapa stimulerande utomhusmiljöer som kan bjuda in till aktivitet och
interaktioner utanför människors givna sammanhang.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden framför att det är viktigt att betona att
Bro IP ska utvecklas som en mötesplats för unga.
Förslaget har reviderats med en ny och förtydligad planeringsinriktning som
anger att Bro IP ska utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla
åldrar genom att skapa fler ytor och funktioner. I samrådsförslaget lyftes
utveckling av Bro IP i den löpande texten men angavs inte specifikt som en
planeringsinriktning.

Naturskyddsföreningen ställer sig negativa till planens förslag att utveckla
grönområden, exempelvis Brobäcken, för att göra dessa attraktiva och
lättillgängliga. Naturskyddsföreningen menar att så mycket som möjligt av
den befintliga naturen ska bevaras och att grönområden inte bara ska
göras om till parker.
FÖP Bro innehåller både planeringsinriktningar och förslag om att utveckla
grönområden för rekreativa syfte och planeringsinriktningar om att värna
och utveckla ekosystemtjänster, såsom tätortsnära skogar, samt att områden
med höga naturvärden ska bevaras (klass 1 & 2) och grönkompenseras (klass 3
& 4). I planen bedöms tätortens gröna värden vara en viktig del i att uppnå
en social hållbarhet och i att skapa platser med hög trivsel. Utveckling av
grönområden, eller andra åtgärder, ska dock inte ske på ett sätt som leder till
att höga naturvärden går förlorade. Därför anger FÖP Bro även
planeringsinriktningar om att värna ekosystemtjänster och att bevara och
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grönkompensera områden med höga naturvärden. Frasen att ”utveckla
grönområden” ska heller inte tolkas som att befintliga grönområden ska göras
om till organiserade parkmiljöer. Det kan lika gärna handla om medveten
naturskötsel för att ytterligare höja eller värna befintliga naturvärden i
grönområden. Se vidare i kommunens Grönplan för en utförlig plan för
kommunens parker och grönområden.

En privatperson framför önskemål om att ett rekreativt cykel- och
gångstråk ska utvecklas längs Mälarens stränder från Tegelhagen och
Rättarboda mot Ådöhalvön, Smidö och Toresta. Det har även inkommit
generella synpunkter om att planen bör inkorporera ett tydligare
Mälarperspektiv och att planen bör skapa förutsättningar för alla att ta del
av Mälaren från både land och vatten.
Det reviderade planförslaget innehåller en ny planeringsinriktning om att
kommunen ska ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en ö i Mälaren och
att möjligheterna till bad- och båtliv i Bro ska öka. I beskrivningen av
planeringsinriktningen anges även att kommunen ska verka för att stärka
kopplingen till Mälaren vidare även utanför tätorten genom att skapa en
gång- och cykelkoppling till Ådöhalvön och Björknäsbadet, i enlighet med
Landsbygdsplanen.

Ett flertal privatpersoner samt Rättarboda Fastighetsägarförening och
samfällighetsförening menar att det inte är lämpligt att i planen peka ut
strandområdet inom detaljplanen för Rättarboda som en målpunkt vid
Mälaren eftersom stranden inte utgör allmän plats. Strandområdet utgörs
av kvartersmark avsedd för närrekreation för fastigheterna i
bostadsområdet.
Den föreslagna målpunkten har tagits bort i det reviderade planförslaget.

Lantbrukarnas riksförening framför önskemål om att ett aktivt friluftsliv,
där medborgare fritt under ansvar kan nyttja kommunens natur, ska
värnas i kommunens samhällsplanering. Detta ses även som ett led i att
säkerställa att jord- och skogsbruksmark inte exploateras samt en viktig del
i att locka boende och näringsidkare till kommunen.
FÖP Bro uttrycker att värden för friluftslivet och naturrekreation är centrala
för att utveckla attraktiva närmiljöer och mötesplatser. En konkret revidering
av planförslaget är att ett nytt friluftsområde föreslås i området Kvista. Det
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föreslagna friluftsområdet blir en viktig länk i relationen mellan tätort och
landsbygd och kommer att fylla ett viktigt behov av ytor för rekreation när
Bro växer. I förstudien för Kvista preciseras förslaget för området.
Det reviderade planförslaget förtydligar även att kopplingar till Mälaren ska
stärkas för att möjliggöra ett mer aktivt friluftsliv vid vattnet.

Lantbrukarnas riksförening framför att det är viktigt kommunen värnar
om lantbruksföretagen och företagande på landsbygden i sin planering.
Frölunda Gård AB framför att växande tätorter medför ett ökat tryck på
landsbygden och att det aktiva jordbruket periodvis kan skapa olägenheter
i form av buller, damm och lukt som kan uppfattas som störande av
allmänheten. Kommunen kan därför i sin planering inte bara beskriva hur
den tätortsnära landsbygden kan göras tillgänglig för allmänheten utan
måste också beskriva åtgärder som värnar denna med dess värden, dess
boende och de aktiva företag som verkar där.
Eftersom FÖP Bro är avgränsad till tätorten anger planen inte några
planeringsinriktningar som direkt rör utvecklingen av landsbygden. Planen
föreslår dock att mark som tidigare pekades ut för utveckling av
verksamhetsområde längs med Enköpingsvägen nu ska reserveras för det
tätortsnära jordbruket. I förstudien för Kvista föreslås även en yta för en ny
handelsträdgård eller dylik verksamhet som kan belysa skärningspunkten
mellan landsbygden och tätorten. I kommunens Landsbygdsplan finns tydliga
riktlinjer om till exempel de areella näringarna ska prioriteras och att ny
bebyggelse ska anpassas efter landsbygdens villkor och värden.

De kommunala bolagen framför att det är viktigt att begränsa större
externetableringar av dagligvaruhandel om Bro centrum ska fortsätta
fungera som centrum för tätorten. De kommunala bolagen menar att
dagligvaruhandeln är navet i Bro centrum och att en mataffär där är
grunden för en levande stadsdel.
FÖP Bro föreslår inte några nya större externa handelsetableringar utan
anger i en planeringsinriktning att Skällsta ska fortsätta vara Bros nav för
sällanköpshandel och volymhandel, och att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.
FÖP Bro anger också i en planeringsinriktning att centrala Bro ska förtätas
för att stärka underlaget för service.
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Företagarna pekar på att det finns ett behov av tillgång till mark och
lokaler för mindre lokala företag och att det inte bara ska planeras för
stora lager- och logistikföretag. De små lokala företagen bör prioriteras
och tillgången till mark och lokaler för dessa verksamheter behöver
säkerställas i den fortsatta planeringen för Bro.
I det reviderade planförslaget har en ny planeringsinriktning lagts till som
anger att kommunen ska öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv
genom fler mindre verksamhetslokaler och samverkan med det lokala
näringslivet i samhällsplaneringen.

Företagarna påpekar att mark som i ÖP 2010 pekades ut för etablering av
nya verksamheter, benämnt som Kockbacka verksamhetsområde, nu
prioriteras för areella näringar och att planen inte pekar ut något nytt
markområde för verksamheter. Företagarna menar därför att
planförslaget innebär en minskad planberedskap för verksamheter, vilket
inte bedöms som lämpligt då det är viktigt att det finns tillgång till mark
för företag att etablera sig i kommunen.
Det reviderade planförslaget innehåller inte några nya utpekanden eller
förslag om nya verksamhetsområden. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att
det finns en god planberedskap avseende den typ av verksamhetsområde som
tidigare i ÖP 2010 föreslogs på området mellan Enköpingsvägen och
Mälarbanan där FÖP Bro nu föreslår att marken ska prioriteras för
jordbruksmark. Den berörda marken bedöms vara bättre lämpad att bevara
som tätortsnära jordbruksmark, både med hänsyn till landskapsbilden på
platsen samt för att värna jordbruksnäringen som verksamhet i kommunen.

5.6

Risk och säkerhet

Länsstyrelsen menar att kommunen i det fortsatta arbetet med planen bör
bedöma behovet av transport med farligt gods till befintliga verksamheter
inom eller i närheten av planområdet som innebär att transport kan
behöva passera genom området. Bedömningen av transportbehovet av
farligt gods bör ska av såväl nuläge som framtida utveckling.
I det reviderade planförslaget förtydligas hur planen förhåller sig till gällande
planeringsinriktningar i översiktsplanen ÖP 2010, däribland
planeringsinriktningar gällande Hälsa och säkerhet, exempelvis farligt godstrafik. FÖP Bro ersätter endast kapitel 10, ”Bro”, i ÖP 2010, och innebär vissa
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förändringar i kapitlen om boende och infrastruktur för de delar av Bro som
ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 att
gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt, såsom risk och säkerhet,
inte beskrivs ingående i och med att ÖP 2010:s riktlinjer fortfarande gäller.
Frågan om farligt gods hanteras därför inte närmare i FÖP Bro. Planen
hänvisar även till kommunens hemställan till Länsstyrelsen om att ta bort
Enköpingsvägen genom centrala Bro som sekundärled för farligt gods.
Kommunen bedömer att bättre ock säkrare alternativ för farligt gods finns via
Kockbackavägen och E18.

Länsstyrelsen påpekar att planen saknar ställningstagande för hur
kommunen ska hantera risker avseende lågpunkter, översvämningsnivåer
i Mälaren samt områden med risk för ras och skred. Länsstyrelsen
efterfrågar vilken säkerhetsnivå utpekade dagvattenytor ska
dimensioneras efter, vilket avrinningsområde översvämningsytan ska
dimensioneras efter och hur ny bebyggelse ska säkras från skador från
100-årsregen. Även Trafikverket påpekar att planen inte redovisar hur
översvämningsrisk ska hanteras inom planområdet.
I det reviderade planförslaget förtydligas att frågor gällande risk och säkerhet
inte hanteras ingående i FÖP Bro då riktlinjerna i ÖP 2010 för detta redan
gäller, se ovan. Risker kopplade till översvämning finns dock identifierade i
planeringsförutsättningarna för FÖP:en. Gällande dagvattenytor hänvisar
FÖP Bro till fördjupningar i kommunens pågående arbete med
dagvattenplan, dagvattenpolicy och åtgärdsprogram för Broviken.
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Översiktsplan och grönplan

Inledning
Förstudie Kvista är ett underlag till pågående arbete
med den fördjupade översiktsplanen för Bro.
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare även tagit
fram olika kunskapsunderlag, bland annat PM om
social hållbarhet, om boendetäthet och nåbarhet
till målpunkter samt om ekosystemtjänster i
samhällsplaneringen. Analyser och resultat från
dessa kunskapsunderlag vägs in i det sammantagna
arbetet med FÖP Bro och i denna förstudie.
Upplands-Bro kommun arbetar inom de mål
och ramverk för hållbarhetsarbetet som finns på
nationell, regional och lokal nivå med utgångspunkt
i de globala målen i Agenda 2030. Förstudie Kvista
tar sin utgångspunkt i syftet att främja människornas
och planetens välstånd.
Fyra av de globala målen är centrala i förslaget:
Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Mål 11, Hållbara städer och samhällen
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald

Bakgrund
Genom övesiktsplanering vill kommunen ge förutsättningar för Bro att växa på ett hållbart sätt. Dels
genom förtätning och dels genom att nya områden
bebyggs. Med en växande befolkning i Bro är
kommunens ambition också att skapa fler tätortsnära
friluftsområden för rekreation och aktiviteter.
Kvista har unika kvaliteter som lämpar sig både för
kvalitativt boende nära service, kommunikationer,
natur och landsbygd samt för att utveckla
rekreationsvärdena i den vackra skogen och med
närheten till Mälaren.
Förstudieområdet ligger på gränsen mellan
landsbygd och tätort och här finns goda möjligheter
att stärka sambanden mellan Bro tätort och
omgivande bebyggelse och naturområden.
Här finns brukningsvärd jordbruksmark som bidrar
4
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Agenda 2030
FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17
globala mål och 169 delmål som ”syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt
skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala
och den miljömässiga.” (Regeringen 2018)
Flera av målen handlar om miljödimensionen hållbar utveckling, till
exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål
omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utvecklingen av en ny bebyggelse och
rekreationsområde har bäring på de flesta av målen.
De fyra mål som har haft störst betydelse för vägval i utvecklingsförslaget har ringats in här intill.
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till kulturlandskapet och helheten. I arbetet med
fördjupad översiktsplan för Bro tar kommunen
ställning för att jordbruksmark i dessa delar av Bro
helt ska undantas från bebyggelse.

N

En annan viktig aspekt i förstudiearbetet är att gynna
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i området
och överbrygga det regionala svaga gröna samband
som finns för Görvälnkilen just här.

Jursta gård
(Nr 0313)

Hela förstudieområden omfattas av Riksintresse
för det rörliga friluftslivet enligt 4 kapitlet 2 § i
miljöbalken. Inom område ska därför ”turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”.

Avgränsning
Det område som undersöks är det som i ÖP 2010
kallas Kvista samt Jurstaberg. För att bedöma helhetsmiljön längs Rösaringssvägen och Ginnlögs väg
som går genom området, görs även en belysning av
en liten del av det som i ÖP 2010 kallas Husbytorp
respektive Trädgårdsstaden i Bro.

Gällande och pågående planer
Den norra delen av förstudieområdet är sedan
tidigare planlagd med detaljplan 3 för Jurstaberg
(Nr 0504), men planen har inte byggts ut i någon
del och genomförandetiden upphörde att gälla i
september 2019. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 15 juli 2005 och syftar till att skapa
förutsättningar för villabebyggelse anpassad efter
den kuperade terrängen. Bebyggelsestrukturen i den
gällande detaljplanen är gles med endast friliggande
enbostadshus och mycket naturmark sparad mellan
bebyggelsen. Totalt omfattar planen cirka 230
bostadstomter.
I gällande översiktsplan ÖP 2010 är området söder
om Jurstabergsplanen utpekat som utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse. I arbetet med
fördjupad översiktsplan för Bro har ett nytt förslag
till tätortsavgränsning tagits fram. Jordbruksmarken
och skogsområdet närmast Mälaren undantas från
tätortsutveckling och föreslås tillhöra landsbygden.

Östra
Jursta gård
(Nr 1204)
Jurstaberg
Trädgårdsstaden
DP 0504
Privatägd
mark
Säbyholm

I detta område
överlappas ett
antal planer

Klockaren
Till största del
kommunägd
mark

Tegelhagen
(Nr 1402)
Teckenförklaring:

Tammsvik

Bro tätort står inför en kraftig tillväxt de kommande
tjugo åren och framförallt pågår planering och
byggande av många nya bostäder i Bros södra delar, i
anslutning till förstudieområdet.
Kopplingar mellan omkringliggande bebyggelseområden är idag brutna på grund av impediment,
säckgator och gång- och cykelåtgärder som inte
sträcker sig över plangränser. Ett av syftena med
förstudien är därför att studera hur ny bebyggelse
kan bidra med att stärka kopplingar och bygga ihop
områden.
Direkt öster om förstudieområdet pågår utbyggnad
av detaljplanen för Tegelhagen som i sin helhet
omfattar 2 185 bostäder, 3 skol- och förskoletomter

Rättarboda
(Nr 0308)

Förstudieområde
Gällande tätortsavgränsning
Förslag ny tätortsavgränsning
Detaljplanelagt område
Pågående detaljplanering

och viss service. Nordost om Tegelhagen i anslutning
till Bro station ligger den antagna detaljplanen för
Trädgårdsstaden med cirka 800 bostäder. Dessutom
pågår detaljplanering för Trädgårdsstadens västra
etapp samt för Klockaren och Jurstagård intill
förstudieområdet. I närområdet på landsbygden
pågår detaljplanering vid Säbyholm och Tammsvik
och dessa detaljplaner omfattar omkring ett
hundratal nya småhusbostäder var.
Markägoförhållandet i förstudieområdet är uppdelat
mellan kommunen som äger fastigheten Kvista 2:5
i södra delen av området, som i huvudsak pekas
ut för naturreakreation, och en privat markägare i
områdets norra del.
Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun april 2021. 5
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Förslag för rekreationsområde
Värden för naturrekreation
I undersökningsområdet förekommer flera nyckelkvaliteter för rekreation och hälsa. Idag används
miljön främst av de som bor i närheten. En del
plockar svamp och bär, andra tar skogspromenader
med eller utan hund eller cyklar i terrängen. Även
viss jakt förekommer. Förskolan i Jursta är ute i
området med sina barn på olika aktiviteter.
Vistelse i naturen innehåller oftast en viss grad av
fysisk aktivitet och även sociala interaktioner. Att vara i
naturen gör att vi kan utmana kroppen och sinnena på
andra sätt än i en bebyggd miljö, till exempel genom
att springa i terräng, vila till ljudet av rinnande vatten
eller klättra och promenera på ojämna underlag.
Variationen av aktiva och lugna stunder är viktigt
för både barn och vuxna. Naturmiljöer har också
positiv inverkan på vår mentala hälsa där forskning
till exempel visar att stress minskar genom vistelse i
olika slags naturmiljöer

Bygga för folkhälsan
Genom att utveckla natur- och landskapsvärdena i
området samt öka tillgängligheten till grönområden
och Mälaren kan kommunen bidra till goda boendemiljöer och till att höja attraktiviteten i Bro.

Fysisk planering har en viktig roll i att främja folkhälsan. En del i detta är möjliggöra friluftsliv och
forskning har visat att människor i större utsträckning
har ett aktivt friluftsliv om de har tillgång till natur
och grönområden i närheten av bostaden.
Nedan följer en kort beskrivning av varje förslag till
utvecklad naturrekreation. Se karta nästa sida.
1. Två entréer, en i Jursta i norr och en i Tegelhagen i sydöst
föreslås. Här finns parkering och information och eventuellt
några olika bekvämlighetsfunktioner.
2. Ett utegym föreslås vid varje entré. Förslagsvis med lite
olika inriktning och storlek.
3. Gångstigar finns redan i området och kan kompletteras.
Vissa kan förstärkas något och grusas upp, exempelvis den som
leder ner till Mälaren vid Kvistaberg och vidare utmed vattnet
till den fina bäckravinen. (Bäcken börjar vid punkt 9 i kartan).
Sittplatser skapas på några lämpliga platser utmed stigarna.
4. Nere vid Mälaren i Kvistaberg kan en liten plats för att
doppa sig i vattnet anordnas.
5. Skogen i närheten av förskolan i Jursta används redan
flitigt. En skolskog som kan besökas av fler barn från
närområdet kan också utvecklas i området.
6. Elljusspår för gång och cykel och skidåkning vintertid
föreslås. Spåren går mellan entréerna i Jursta och Tegelhagen
och är enkel väg knappt två kilometer. En kortare runda kan
ordnas med en stig på tvärsen.
7. En mountainbike-bana föreslås i den lite mer kuperade
terrängen och med utblickar ner mot Mälaren på sina håll.
8. Utmed Mälarstranden anordnas plats för fågelskådning ner
mot viken.
9. Stilla viloplatser behövs också. I närheten av den mindre
bäckravinen finns exempelvis bra miljöer för andlig
återhämtning och stillsam vila.
10. Vid en av åkermarkerna nära Kvistaberg föreslås en
social mötesplats. Här i skärningspunkten mellan småstad
och landsbygd kan en handelsträdgård växa fram med kafé,
växthus som eldas med biokol, möjlighet till arbetsträning
genom odling, försäljning av lokalt producerade grönsaker
och vilt.
11. I det vackra kultur- och jordbrukslandskapet, nära till både
buss, tåg och bostäder, föreslås att marken kan användas till
gemensamma odlingslotter.
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Förslag för bebyggelseutveckling
Förslaget tar sin utgångspunkt i de globala målen om
bland annat God hälsa och välbefinnande, Hållbara
städer och samhällen samt välfungerande Ekosystem
och biologisk mångfald. Utformningen av bebyggelsestrukturen syftar till att skapa en naturnära boendemiljö som främjar folkhälsan och stärker kopplingen
mellan intilliggande områden. Förslaget omfattar
cirka 230 bostäder, likt gällande detaljplan för Jurstaberg, fördelat på exempelvis villor, par- och radhus.

Naturen och landskapet i fokus
För att skapa goda boendemiljöer i nya bebyggelseområden ska vi bygga på ett sätt som harmonierar
med landskapet och tar hänsyn till de särskilda
förutsättningarna på platsen. På så vis kan vi spara
och förstärka natur- och landskapsvärden vid nya
exploateringar och låta dem berika området.
Terrängen i förstudiområdet är småkuperad och den
föreslagna bebyggelsen är placerad i de flackare och
låglänta delarna av landskapet, för att sprängning
och större markingrepp ska undvikas. Kopplingar
till odlingslandskapet, höjdpartier med fin natur och
brynzoner är exempel på karaktärer att värna.
Delar av det föreslagna bebyggelseområdet är sank
skogsmark och ett flertal diken löper genom området.
Att få in vatten som element i bebyggelsestrukturen
och skapa rekreativa dagvattenlösningar kan ge

upplevelsevärden till de allmänna ytorna.

Upplevelserika närmiljöer
I området Kvista finns mycket goda förutsättningar
att skapa en boendemiljö som främjar en ökad folkhälsa genom höga rekreationsvärden och närhet till
friluftsområde. Det föreslagna bostadsområdet är
även beläget med gång- och cykelavstånd till Bros
pendeltågsstation vilket främjar ett aktivt rörelsemönster kopplat till människors resor och ett
minskat bilberoende.
Utöver att bebyggelsen har skogen inpå knuten
erbjuder närområdet viktiga upplevelsevärden
med koppling till Mälaren och ett rikt kulturmiljölandskap runt Bro kyrka, vid Kvistaberg
och på den intilliggande landsbygden mot
Säbyholm. Kulturmiljövärdena är en resurs
som berikar närmiljön och stärker upplevelsen
av platsen och visar på den långa mänskliga
närvaron. För att utveckla sociala mötesplatser
föreslås en handelsträdgård i anslutning till
Kvistaberg och odlingslotter och parkutveckling i
jordbrukslandskapet i områdets nordöstra del.

Bygga för att stärka kopplingar
Delar av det undersökta området utgör i dagsläget ett
mellanrum mellan befintlig bebyggelse, pågående
exploateringar och pågående detaljplaner runt Kvista. Vägnätet och kopplingar för gång- och cykeltrafik
är inte väl integrerade mellan dessa områden. När vi
bygger nytt ska vi därför även utveckla den befintliga
vägstrukturen, där säckgator förekommer, och motverka barriäreffekter mellan områden.
Genom att stärka och skapa nya stråk som är trygga
och trevliga för både gång, cykel och bil ökar vi
orienterbarheten i de offentliga rummen. Vi ska göra
det enkelt och trevligt för människor att röra sig
mellan bebyggelseområden och därigenom stärka
känslan av ett sammanhållet samhälle.
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Kvaliteter att ta till vara
Naturvärden
Undersökningsområdet domineras av barrskogar
som bitvis har höga naturvärden. Både i norr och i
södra delen av området finns åkermark som delvis
brukas idag. Spår av gammalt bete finns både i
skogsmarken och kring de gamla gårdsmiljöerna.
Runt den gamla bebyggelsen finns fina brynmiljöer
och gamla grova ädellövträd.

Områden med höga naturvärden
Inom undersökningsområdet har en översiktlig
naturvärdesinventering gjorts och 11 områden
med höga naturvärden har identifierats med
motsvarande klass 1 eller 2 enligt SIS-standarden.
Enligt Grönplanen, som antogs 2008, bör dessa
områden i möjligaste mån lämnas utanför
exploateringsområden. Områden som inte redan är
utpekade utgörs till största delen av naturvärdesklass
3 och 4. Anledningen till att dessa inte tagits med
i detta skede är att de går att hantera i en framtida
detaljplanering.

Nedan följer en kort beskrivning av varje områdes
naturvärden. Se karta nästa sida.
1. Hällmarkstallskog med naturskogskvalitéer. Måttligt inslag
av asp samt död ved.
2. Tidigare betad tallskog med inslag av aspar, enar och
sälgar. Trots att inga riktigt gamla tallar finns, bedöms det
finnas lång kontinuitet i träd- och markskiktet.
3. Tidigare betad skog, med gamla tallar, äldre asp och sälg
med håligheter, samt inslag av grov död ved.
4. Naturskogsartad barrskog med förekomst av
natuvårdsarter som tallört, ullticka och stubbspretmossa.
5. Gammal gårdsmiljö med gamla och grova lövträd
som ek och lönn. Varierad miljö med buskar och öppen
gräsmark och små hällar. Inom området finns ett stort antal
naturvårdsarter som gulvit blekspik, lönnlav, skumticka, grå
punktlav, brun trämyra och gulsparv.

Hällmark

6. Naturskogsartad barrskog med förekomst av
natuvårdsarter som fyrflikig jordstjärna, luddticka och svart
taggsvamp.
7. Naturskogsartad barrskog
8. Naturskogsartad hällmarkstallskog som övergår i fina
aspmiljöer närmast åkermarken i söder.
9. Lövträdsrikt skogsbryn med grova aspar, sälgar, hålträd
och död ved. Stort antal naturvårdsarter som mindre
hackspett, blåsippa, vanlig padda, stubbspretmossa, blanklav,
liten punktlav, grön aspvedbock och aspvedgnagare.
10. Gammal hällmarkstallskog med asp, björk, ek, gran, en,
ask och rönn. Naturskogskvalitéer med gamla träd, död
ved och flerskiktning. Död ved finns i måttliga till rikliga
mängder i olika nedbrytningsstadier, samt kontinuitet av
detta substrat.
11. Hällmarkstallskog med gamla tallar. Stora lövinslag med
ekar i väster.

Kungsängsliljor vid Kvistaberg
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12. Trädklädd betesmark med lång kontinuitet, både
avseende trädskikt (med tall, asp, ask, björk och sälg),
samt fältskikt med örtrikedom. Här finns stort antal
naturvårdsarter som ask, gröngöling, tallticka, reliktbock,
vitmåra, liten blåklocka, lönnlav, blanklav, grå punktlav, liten
punktlav, bårdlav, blanklav, myskbock och granbarkgnagare.

Blåmossa

För bildrättigheter, se sidan 17.
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N
Varför är det livsviktigt med biologisk
mångfald?
Biologisk mångfald brukar beskrivas som variationsrikedomen bland levande organismer. Den biologiska
mångfalden är en förutsättning för många andra
ekosystemtjänster. En hög biologisk mångfald med många
arter ökar naturens förmåga att anpassa sig och klara
förändringar.
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Den biologiska mångfalden är idag hotad av bland annat
biotopförstörelse, fragmentering, övergödning och klimatförändringar. För att motverka hoten och skapa goda
förhållanden för biologisk mångfald är det viktigt att arbeta
med bevarande av alla typer av biotoper. Eftersom det finns få
områden kvar med höga naturvärden är det helt avgörande i
ett framtidsperspektiv att bevara och utveckla områden med
SIS-klass 1 eller 2.
Det är också viktigt att skapa sammanhängande grönstråk
(grön infrastruktur) för att kunna bevara och stärka spridning av
arter.

7
6

Vad är en naturvärdesinventering enligt SISstandard?
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt att identifiera och klassa
värdefulla naturområden enligt en standardiserad metod. Det
huvudsakliga syftet är att avgränsa och beskriva naturområden
av betydelse för biologisk mångfald.
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11

Naturvärdesinventering innehåller såväl kartstudier och
sammanställning av tidigare kunskap, som fältinventering.
Metoden går ut på att beskriva ett så kallat biotopvärde.
Livsmiljöer (biotoper) beskrivs genom till exempel trädålder
och förekomst av värdefulla ekologiska strukturer som döda
träd, ihåliga träd, fuktiga partier och marker med stenblock.
Vidare beskrivs ett artvärde, utifrån vilka skyddade eller
ovanliga arter som har påträffats under inventeringen.
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan samman till ett
naturvärde, där skalan går från klass 1 (högsta naturvärde), via
klass 2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till klass 4 (visst
värde).
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Landskapets form och innehåll
Bro är del av det Mälarnära sprickdalslandskapet
med uppodlade dalgångsstråk och skogsklädda
höjdryggar i nord-sydliga och nordväst-sydostliga
riktningar.

Bålsta

Förstudieområdet har framför allt tre skilda karaktärer:
• Vid Ginnlögs väg och Jurstagårdsvägen breder ett
småkuperat jordbrukslandskap ut sig, dominerat av
åkrar och tidigare hagmarker.

Jursta

• I de centrala delarna reser sig en skogsklädd
höjdrygg som sträcker sig i nordvästlig till sydostlig
riktning från Rättarboda och upp mot Bålsta och som
på sidorna omges av låglänta, öppna jordbruksmaker.
• Invid Mälarens strandkant dominerar lövträden i
slänten som sedan övergår i vass och strandäng med
våtmarksväxtlighet i viken upp mot åkrarna.

Området sett från sydöst.

Tegelhagen

Kvistaberg
Mälaren

o

Brobäcken

Rättarboda

Fastighetskartan

april 25, 2021

PLEX-KARTA

april 25, 2021

Teckenförklaring
Jordart, tunt eller
osammanhäng...
ytlager
Jordart,
grundlager

Jordartskartan
Lera
Lergyttja--gyttjel
Morän, sandig lera
Sand och grus
Torv; kärr
Urberg
Vatten

Generalstabskartan togs fram för militärt bruk (1827–1971) och beskriver
Terrängskuggningen visualiserar höjdskillnader. Ovan visas också höjdStora delar av området har berg i dagen eller tunnare jordskikt, i första hand
naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse
kurvor i form av röda linjer. Området har ett antal höjdpartier på upp till +50
morän, upp till en meter.
1:10 000
Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
och översiktlig markanvändning.
meter över havet. Dalgångarna sluttar mellan + 10 och cirka + 30 möh.
Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
50
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Ju

n

lögs

väg

Teckenförklaring:
Höjdpunkt
Lågpunkt
Siktlinje och vyer att beakta
Huvudriktning i landskapet
Karaktärsskapande brynzon

Tegelhagen

Värdefull natur- och kulturmark
Värdefulla landskapsrum i
odlingslandskapet
Fast fornlämning

Kvistaberg
0

100

200 300 400 500 meter

Rättarboda

Fornlämningsmiljö
Övrig kulturhistorisk lämning
Bullerstört område
Avgränsning

Mälaren
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Förstudieområdet som helhet är till största delen
obebyggt idag. Några hus och gårdar ligger utmed
Rösaringsvägen. I de delar som inte är åkrar eller
hagar används marken för rekreation, viss jakt och
skogsbruk.
I nordöst är landskapet i och runt omkring området
öppet och överblickbart. Landskapsbilden präglas
av himmel, åkermark, bryn och åkerholmar. Invid
odlingsmarken och på åkerholmar blandas lövträd,
enbuskar och växtlighet som tidigare varit betad.
Delar har under 1900-talet präglats av en igenväxning.
De övergripande riktningarna i kulturlandskapet är
dock tydliga och grunden för förstudiens förslag är att
siktlinjer och landskapets karaktär bibehålls.

1. Utblick över jordbrukslandskapet

I skogsområdena finns brukade delar med ung blandbarrskog och partier med naturskogsartad hällmarks
tallskog förekommer också. Inslag av lövträd finns
framför allt i brynzonerna.

3. Flik av åkermark

2. Brynzon mot åker

4. Utblick över jordbrukslandskapet

Huvuddelen av dagvattenavrinningen i det område
där bebyggelse föreslås sker mot nordost eller
mot sydöst. Bebyggelseområdet ligger utanför
Vattenskyddsområde för Mälaren, men avrinningen
sker till känsliga recepienter. I vissa flacka skogsparter
är avrinningen idag långsam och trots dikning
förekommer där relativt stora sanka områden.
Ju längre söderut i området, och ju närmare Mälaren,
desto högre blir naturvärdena och åldern på skogen.
Marken invid Mälaren omfattas av det utvidgade
strandskyddet om 300 meter.

7. Utsikt över Kvistaberg och Mälaren
För bildrättigheter, se sidan 17.

Illustration sektion A-A:
40
30
20
10
0

Mälaren

100 meter

Lövträd i Mälarsluttning och bryn

Jordbruksmark
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Rösaringsvägen

Hällmarkstallskog

Blandbarrskog

Lövträd i bryn

Rösaringsvägen Gammal gårdsmiljö
och Ginnlögs
med gamla och
väg möts
grova lövträd

Brobäcken
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Från dåtid till framtid
Inom förstudieavgränsningens nordöstra del finns
ett antal fasta fornlämningar i form av bland annat
gravfält, fångstgrop och andra stensättningar.
Se karta på sidan 13.

Mälarens södra strand upp till centrala Bro och
därefter vidare in i Uppland.

i området sedan början på 1900-talet och fram till
idag.

Invid Ginnlögs väg finns ett äldre gårdsläge som är
registrerat som övrig kulturhistorisk lämning.

Området uppvisar ett rikt och varierande
fornlämningslandskap, vars synliga spår indikerar
bosättning från bronsåldern och framåt.

I den södraste delen i sluttningen ner mot Mälaren
ligger Kvistabergs observatiorium som är det äldsta
fungerande observatoriet i Stockholms län beläget
på sin ursprungliga plats.

När vi nu i framtiden bygger vidare på dessa
strukturer föreslår förstudien att vi, förutom att
förvalta och utveckla de fantastiska naturvärdena i
området, också fortsätter att skapa en vägstruktur
som knyter samman olika delar av bebyggelsen och
motverkar barriäreffekter mellan områden.

Gravfälten härrör från brons- och järnålder och i
närområdet finns också hällristningslokaler från
bronsålder till äldre järnålder.

Dess historik och kulturmiljö beskrivs mer utförligt i
boken ”Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer".

Under yngre järnålder verkar delar av området ha
fungerat som en transportled mellan Birka och
Sigtuna. Vägnätet har sannolikt sträckt sig från
Översiktsplan och grönplan

Undersökningsområdet består i övrigt till största del
av skog i kuperad terräng, och inte mycket har hänt
april 21, 2021

o

Häradsekonomiska kartan omkring sekelskiftet 1900

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Fastighetskartan

o

50

0

april 27, 2021

000
Flygfoto över området från1:10
åren
kring 1960.
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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En framtidsbild med tänkta strukturskisser över både befintliga, föreslagna
och planerade vägar. En möjlig framtida vägkoppling i en befintlig sänka tvärs
000
genom området visas1:10här
med en schematisk prickad pil.
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Referenser, och underlag
PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun.
Sam Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro
kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
Förstudie Öster om Kockbacka, förstudie och
landskapsanalys, september 2019. Upplands-Bro
kommun och Ekologigruppen.
Vägen hem till gården, Arkeologisk undersökning i
form av schaktövervakning inom fastigheterna Jursta
3:5, Brogård 1:88 och 1:83 i Bro socken, UpplandsBro kommun, Stockholms län. Hampus Norrgren,
Rapporter från Arkeologikonsult 2018:3106.
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i UpplandsBro, antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni
2017.
Landskapsanalys Upplands-Bro, samrådshandling
den 8 maj 2013.
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december
2011, § 162.
Detaljplan 3 för Jursta ( Jurstaberg) nr 0504,
Upplands-Bro.
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 med fokus på tätorterna Bro och Kungsängen.
Kommunfullmäktige 2008-12-18.
Jursta, Översiktlig landskapsbeskrivning.
Kungsängen februari 2002, Pär Söderblom
Landskapsarkitekt LAR
Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele
Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i
samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991.

Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro
kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning
del 1 och 2. Rapport: 2001:1. Gabriele PrenzlauEnander, Stockholm läns museum och Upplands-Bro
kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige
18 juni 2001, § 65.

Bild- och karträttigheter
Texter, bilder, kartor och lay-out är framtagna av
medarbetare från avdelningen Strategisk planering
på Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro
kommun där inget annat anges.
Omslagsbild samt bilder på människor i naturmiljöer
på sidan 6-8 och 17 kommer från bildbyrån
Mostphotos. Fotografer är ett antal ej namngivna
personer samt Hans Christiansson som tagit bilden
på tävlingscyklisten på sidan 7.
Vidare har Anna sjunnesson fotograferat
Kungsängsliljorna på sidan 10 och Hans Ström har
förevigat utsikten över Kvistaberg på sidan 12.
Inspirationsbilder för bebyggelsen på sidan 8
används enligt överenskommelse med
arkitektkontoret Brunnberg & Forshed, vars projekt i
bland annat Viskafors och Sollentuna de redovisar.
Bildcollaget från handelsträdgård på sidan 9 kommer
från Cirkeln i Järvsö Ekonomisk Förening.
De historiska kartor som redovisas på sidan 12 och 16
är hämtade från Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun april 2021. 17

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 20210514_Kvista_hela_lätt

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växande
kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande
landsbygd.
Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år
2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen
förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i
kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

telefon: 08 - 581 690 00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 20210516_PM_Jordbruksmark

Jordbruksmark i
samhällsplaneringen
- PM med kartläggning av befintlig och exploaterad
jordbruksmark i Upplands-Bro kommun.
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Jordbruksmark i
samhällsplaneringen
- PM med kartläggning av befintlig
och exploaterad jordbruksmark i
Upplands-Bro kommun.
Detta PM har tagits fram av Upplands-Bro
kommun som ett underlag till den översiktliga
samhällsplaneringen i kommunen. Kartläggningen
har utförts i samband med farmtagande av
fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och
Kungsängen. Utredningen omfattar hela kommunens
yta men har ett särskilt fokus på de två tätorterna.
Kartorna över jordbruksmark i kommunen har
producerats av Upplands-Bro kommun med
underlag från Jordbruksverket.

Innehåll
Inledning						
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Bakgrund och syfte
Avgränsning
Nationella mål och riktlinjer
Exploatering av jordbruksmark
nationellt
Den kommunala planeringens roll
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Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Foto av: Michael Erhardsson/Mostphotos
Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Inledning
Denna kartläggning av jordbruksmark i
Upplands-Bro kommun har tagits fram
i samband med arbetet med fördjupade
översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen.
Under samrådstiden för de två FÖP:arna inkom
synpunkter gällande jordbruksmark och
kommunen bedömde att frågan om planering
av jordbruksmark behövde studeras vidare.
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit
fram PM om bland social hållbarhet och
ekosystemtjänster som underlag till arbetet
med FÖP Bro och FÖP Kungsängen. Även detta
PM kommer att vara ett kunskapsunderlag till
FÖP:arna, men också till den övergripande
samhällsplaneringen i kommunen eftersom
kartläggningen inte är begränsad till tätorterna.
I det inledande avsnittet presenteras
utredningens syfte, en beskrivning av svenska
nationella mål kopplade till jordbruksmark samt
en omvärldsbevakning avseende exploatering av
jordbruksmark i Sverige. I efterföljande avsnitt
redovisas kartläggningen av jordbruksmarken
i kommunen och PM:et avslutas med en
reflekterande diskussion om resultatet.

Bakgrund och syfte
Upplands-Bro kommun är en del av den
expansiva storstadsregionen Stockholm och
majoriteten av kommunens befolkning bor
i tätorterna. Sett till den geografiska ytan
är Upplands-Bro däremot övervägande en
landsbygdskommun där jordbruket präglar
en stor del av landskapet. Drygt en fjärdedel
av kommunens markyta utgörs idag av
jordbruksmark och denna jordbruksmark är
relativt jämt fördelad över hela kommunens
yta. Inom kommunen finns även flera aktiva
jordbruksföretag.
Med en växande befolkning och ett högt
4

Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.

bebyggelsetryck, både i och utanför tätorterna,
ökar konkurrensen om markytan i kommunen.
Jordbrukets och de areella näringarnas
intressen riskerar då att hamna i konflikt med
exploateringsintressen.
Utöver de areella näringarna påverkar
exploatering av jordbruksmark även den
biologiska mångfalden, kulturmiljövärden och
landskapsbilden.
Syftet med detta PM är att belysa
kommunens befintliga jordbruksmark och
hur denna kan påverkas av den pågående
samhällsplaneringen. PM:et syftar även till
att belysa hur jordbruksmark har påverkats av
exploateringsprojekt under de senaste 20 åren,
en period då kommunen haft en stor tillväxt.
PM:et syftar inte till att formulera nya riktlinjer
för planering av jordbruksmark utan ska vara
ett kunskapsunderlag för vidare planering.

Avgränsning
Kartläggningen av jordbruksmark är geografiskt
avgränsad till Upplands-Bro kommuns yta.
Kartläggningen har även avgränsats till att enbart omfatta en mätning av jordbruksmarkens

areal och inte dess kvalitet. Utredningen innefattar därmed inte någon bedömning eller värdering av enskilda markområdens värde i förhållande till jordbrukets produktivitet. Naturoch kulturmiljövärden kopplade till jordbruket
har heller inte vägts in för specifika platser i arbetet med detta PM. Undersökningen av exploaterad jordbruksmark har avgränsats bakåt i
tiden till år 2000. Denna avgränsning fångar in
en period då kommunen har vuxit med ett flertal stora exploateringsprojekt.

Nationella mål och riktlinjer
Jordbrukskmarkens betydelse finns uttryckt i
både lagstiftning och i nationella mål, såsom regeringens livsmedelsstrategi och Sveriges miljömål. Av de nationella målen som rör jordbruket
framgår att de värden som finns och ska bevaras
i jordbruksmarken har bäring på alla tre aspekter
av hållbarhetsbegreppet; det ekologiska, sociala
och ekonomiska. I riksdagens definition av miljömålet Ett rikt odlingslandskap anges att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mång-

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
- Riksdagens definition av miljömålet
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falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Miljömålet lyfter alltså både det ekonomiska perspektivet i produktionen, det ekologiska i biologiska mångfald samt det sociala perspektivet i
jordbrukslandskapets kulturmiljövärden.
Det övergripande målet i den svenska livsmedelsstrategin anger att vi ska ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås. I livsmedelsstrategin
uttrycks att sårbarheten i livsmedelskedjan ska
minska, och en produktionsökning skulle
kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad
av livsmedel.
Lagstiftning om jordbruksmark finns i miljöbalkens tredje kapitel § 4. Bestämmelsen inleds
med att ange att jordbruk är av nationell betydelse. Därutöver får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse
eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att behovet inte kan tillgodoses på annan lämplig plats.

Ett väsentligt samhällsintresse i sammanhanget
kan till exempel vara att bygga nya bostäder till
en växande befolkning.

Exploatering av jordbruksmark nationellt
Jordbruksverket menar i sin rapport
Exploatering av jordbruksmark 2011-2015 att jordbruksmark i dagsläget exploateras utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Trots många kommuners riktlinjer om bevarande av brukningsvärd jordbruksmark exploaterades ungefär 600-700
hektar jordbruksmark om året för bebyggelse
och anläggningar vid 2013. I rapporten pekar
Jordbruksverket på att att mer produktiv jordbruksmark försvinner än vad som återställs.
Den största anledningen till minskning av jordbruksmark är att den läggs ned eller växer igen,
inte att den bebyggs. Exploatering av jordbruksmark kan dock få omfattande konsekvenser på
lokal nivå och ändrad markanvändning med
vägar och bebyggelse innebär en irreversibel
effekt på jordbruksmarken. Exploateringar spelar därför en viktig roll i att nå det nationella
miljömålet om ett rikt odlingslandskap.

Den kommunala
planeringens roll
De långsiktiga målen för hur jordbruket ska utvecklas i förhållande till livsmedelsproduktion
och miljömål är som tidigare nämnt satta på nationell nivå. Men utifrån lagstiftningen i planoch bygglagen och miljöbalken är det kommunen som är ansvarig för att planera och göra
avvägningar för framtida markanvändning.
Kommunens översiktsplan spelar därför en
mycket viktig roll i att ange riktlinjer och planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte medför
negativa konsekvenser för jordbruket. Riktlinjer
i överiktsplanen behöver sedan efterlevas i detaljplanering och bygglovsprövning för att en
hållbar planering av jordbruksmarken ska möjliggöras.
I Upplands-Bros överiktsplan, ÖP 2010, och i
Landsbygdsplanen, FÖP 2016, anges att de areella näringarna är prioriterade framför andra
intressen på landsbygden. Den gällande översiktsplanen innehåller dock inte någon planeringsinriktning gällande jordbruksmark inom
tätorterna.

Den hitills kraftigaste vågen av exploatering av
jordbruksmark i Sverige var under 1960- och
70-talet. Det var en period då ett stort antal bostäder byggdes över hela landet i och med det så
kallade miljonprogrammet. Jordbruksverket
pekar på ett dilemma ur ett rums- och tidsperspektiv gällande planering och exploatering av
jordbruksmark. Jordbrukets betydelse för bland
annat livsmedelsförsörjning är viktigast på lång
sikt och på nationell och global nivå. Beslut
kring fysisk planering tas dock enligt jordbruksverket på kortare sikt och på kommunal
nivå, varför jordbruksmarkens värde lätt kan
förbises i exploateringsprojekt.

Diagram från Jordbruksverkets rapport Exploatering av jordbruksmark 2011-2015

Vintrigt åkerlandskap i Lunda, Upplands-Bro.
Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Kartläggning av
jordbruksmark i
Upplands-Bro
Kartläggningen av jordbruksmark i
Upplands-Bro har utgått från Jordbruksverkets
geografiska data Jordbruksblock. Undersökningen av
hur utbredningen av jordbruksmark i kommunen
har förändrats över tid omfattar den senaste
20-årsperioden och datan från Jordbruksblock
har hämtats för åren 2000, 2005, 2010, 2015 och
2020. Kartläggningen är översiktlig och har inte
tagit hänsyn till gradering av vare sig befintlig
eller exploaterad jordbruksmark och det har inom
ramen för detta PM därmed inte utretts vilken
jordbruksmark inom kommunen som kan bedömas
som mer eller mindre värdefull.

Befintlig jordbruksmark
Kartan till höger visar befintlig jordbruksmark i
Upplands-Bro enligt Jordbruksverkets data från
2020. Jordbruksmarken i Upplands-Bro är utspridd
över hela kommunen och utgör som tidigare nämnt
en dryg fjärdedel av kommunens markyta. Den
sammanlagda ytan för kommunens jordbruksmark
uppgår till 6 085,3 hektar, vilket motsvarar 25,7 %
av markytan i kommunen. Som det framgår av
kartan är jordbruksmarken inte bara lokaliserad till
landsbygden utan förekommer även inom tätorterna.
Gröna fält i kartan motsvarar betesmark och de
beigea fälten representerar åkermark.
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Exploaterad jordbruksmark
På följande kartor redovisas tidigare jordbruksmark
som har tagits i anspråk för bebyggelse eller annan ny
markanvändning under årsintervallen 2000-2005,
2005-2010, 2010-2015 och 2015-2020. Med ny markanvändning innefattas även sådana markområden
som inte har hårdgjorts med vägar eller byggnader,
till exempel golfbanor.
I kartorna redovisas inte sådan jordbruksmark som
under den givna tidsperioden har försvunnit genom
att mark har gått i träda och växt igen.
Resultatet av kartläggningen visar att mellan åren
2000-2020 har totalt 585,4 hektar jordbruksmark fått
en ny markanvändning genom ny bebyggelse eller
andra åtgärder. De största förändringarna av jordbruksmarken skedde under årsintervallen 2005-2010
(321,4 hektar) och 2010-2015 (172,2 hektar). Att dessa
perioder utmärker sig i kartläggningen beror till stor
del på att ett flertal ytkrävande verksamheter etablerades på jordbruksmark, exempelvis golfbanor och
pendeltågsdepå i Bro samt Brunna verksamhetsområde i Kungsängen. Under denna period byggdes även
bland annat småhusområden i Finnsta och Skällsta i
Bro.
Kartläggningen visar tydligt att den mesta jordbruksmarken som har påverkats under tidsperioden
ligger inom eller i direkt anslutning till tätorterna.
Men även jordbruksmark på landsbygden, spridd
över hela kommunens yta, har har fått ny markanvändning, framför allt genom enstaka förhandsbesked och bygglov för nya småhusbostäder.

Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Bro

8

Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Jordbruksmark under
pågående planering
I kartorna under denna rubrik redovisas befintlig
jordbruksmark i och runt tätorterna som ligger inom
områden som planeras för ny bebyggelse eller annan
markanvändning än jordbruk. I kartorna redovisas
både jordbruksmark som ligger inom pågående detaljplaner och jordbruksmark som ligger inom områden utpekade för ny bebyggelse i översiktsplan.
I det här avsnittet redovisas även hur planeringen av
jordbruksmark i kommunens båda tätorter förändras
genom förslagen till de fördjupade översiktsplanerna
FÖP Bro och FÖP Kungsängen. I den ena kartan för
respektive tätort redovisas planeringen enligt gällande översiktsplan, ÖP 2010, och i den andra redovisas
planeringen enligt FÖP Bro och FÖP Kungsängen.
Observera att det inte framgår huruvida den jordbruksmark inom pågående planprojekt som redovisas på kartorna faktiskt kommer att bebyggas. Det är
möjligt att detaljplanerna utformas på ett sådant sätt
att jordbruksmarken inom planområdet kan sparas,
helt eller delvis.

Bro - ÖP 2010 & pågående detaljplaner
I Bro pågår arbete med ett flertal detaljplaner som berörs av befintlig jordbruksmark. Det rör sig både om
planläggning för nya bostäder (Klockaren & Härnevihage samt Trädgårdsstadens östra etapp), en ny skola med
intilliggande bostäder (Kockbacka gärde) samt verksamhets- och handelsområden (Klövberga, Klövängen
och Nygård).
I gällande översiktsplanen ÖP 2010 föreslås utveckling av två verksamhetsområden, vid Högbytorp och
Kockbacka verksamhetsområde mellan Enköpingsvägen och Mälarbanan intill Nygård, som delvis utgörs
av jordbruksmark. För marken vid Högbytorp finns
ett planprogram för utveckling av verksamheter, som
godkändes innan ÖP 2010s antagande. Det föreslagna
verksamhetsområdet på jordbruksmarken vid
Kockbacka var ett nytt förslag i ÖP 2010.
ÖPKartan
2010visar
föreslog
ävende
nya
bostäder
områden
var i området
högsta
värdenainom
för rekreation
finns.
med jordbruksmark söder om Ginnlögs väg vid Bro
kyrka samt vid Kvistaberg.
Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.
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Bro - FÖP 2040 & pågående
detaljplaner
Granskningsförslaget till fördjupad översiktsplan
för Bro innebär att en något mindre yta av befintlig
jordbruksmark pekas ut för ny bebyggelse. Detta
beror på att ÖP 2010s förslag till nya bostäder
utgår vid Kvistaberg (reviderad tätortsavgränsning)
och söder om Ginnlögs väg (borttaget förslag,
kulturmiljövärden) samt att det föreslagna
verksamhetsområdet vid Kockbacka istället
prioriteras för tätortsnära jordbruk enligt förslaget
till FÖP Bro 2040.
Den föreslagna utvecklingen av verksamheter i
Högbytorp förändras inte i och med FÖP:en. I FÖP
Bro tillkommer nya föreslagna bebyggelseområden
på jordbruksmark vid Sandboda och Kockbacka
trafikplats. Den sammanlagda ytan jordbruksmark
som berörs av föreslagen bebyggelseutveckling är
dock fortfarande mindre i FÖP Bro än i ÖP 2010.
Den sammanlagda ytan jordruksmark som berörs
av förslag till ny bebyggelse i ÖP 2010 inklusive
pågående detaljplaner uppgår till 216,5 hektar.
Motsvarande yta i förslaget till FÖP Bro 2040
inklusive pågående detaljplaner uppgår till 194,5
hektar. Arealen jordbruksmark som sparas med
förslaget till FÖP Bro är därmed 30,2 hektar.
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Kungsängen - ÖP 2010 & pågående
detaljplaner
Den jordbruksmark som berörs av pågående
detaljplanering i Kungsängen är belägen inom
planerna Rankhus och Norra stäksön.
Mellan Enköpingsvägen och Mälarbanan finns ett
markområde med jordbruksmark som pekas ut som
förslag till nytt verksamhetsområde i den gällande
översiktsplanen ÖP 2010.
Söder om Mälarbanan och det föreslagna
verksamhetsområdet ligger ett område
med jordbruksmark innanför gällande
tätortsavgränsning. Markytan pekas inte ut för ny
bebyggelse men eftersom området ligger innanför
tätortsavgränsningen för Kungsängen är området
inte heller prioriterat för areella näringar, i enlighet
med planeringsinriktningar för landsbygden i den
fördjupade översiktsplanen för landsbygden.

Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.

11

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 20210516_PM_Jordbruksmark

Kungsängen - FÖP 2040 & pågående
detaljplaner
Även i Kungsängen innebär förslaget till fördjupad
översiktsplan för tätorten, FÖP Kungsängen 2040, en
viss minskning av ytan jordbruksmark som påverkas
av pågående planering för bebyggelseutveckling.
Skillnaden avseende detta mellan ÖP 2010 och FÖP
Kungsängen är dock mindre än i Bro och beror inte
på ändringar i utpekade bebyggelseområden.
Området mellan Enköpingsvägen och Mälarbanan
pekas ut för bebyggelse även i FÖP Kungsängen, även
om inriktningen på den föreslagna bebyggelsen är
något annorlunda än i ÖP 2010. Däremot revideras
tätortsavgränsningen söder om Mälarbanan enligt
förslaget till FÖP Kungsängen, vilket får som
konsekvens att den berörda jordbruksmarken
då kommer att tillhöra landsbygden. Eftersom
landsbygdsplanen, FÖP 2016, anger att de areella
näringarna ska prioriteras framför andra intressen
på landsbygden kan förslaget till reviderad
tätortsavgränsning bedömas vara positivt utifrån
ett jordbruksperspektiv. Den sammanlagda ytan
jordbruksmark som föreslås tillhöra landsbygden
enligt FÖP Kungsängen 2040 är 7,4 hektar.

12

Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 20210516_PM_Jordbruksmark

Avslutande diskussion
Syftet med detta PM har varit att belysa påverkan på jordbruksmark
i kommunens samhällsplanering samt att ta fram ett
kunskapsunderlag som kan bidra till göra avvägningar i den fortsatta
planeringen.
Det särskilda fokuset på Bro och Kungsängen i detta PM har
bland annat visat att de två tätorterna är något olika sett ur ett
jordbruksmarksperspektiv. Kungsängen har utvecklats på ett sätt som
gör att det finns en relativt tydlig gränsdragning mellan tätorten och
landsbygdens jordbruksmark, framförallt söder om Kungsängen mot
Lennartsnäs där järnvägen avgränsar tätorten mot den intilliggande
jordbruksmarken.
Bros geografi skiljer sig på många sätt från Kungsängens. Det finns
mer jordbruksmark inom tätorten Bro och den rumsliga strukturen
och landskapsbilden i Bro gör det heller inte lika tydligt var
gränsen mellan tätorten och landsbygden går. I anslutning till Bro
planeras även för fler bostäder på tätortsnära landsbygd (Säbyholm,
Tammsvik, Ådöhalvön), vilket indirekt kan påverka jordbrukets
förutsättningar
Inom ramen för detta PM är det inte möjligt att göra någon
kvalificerad bedömning av vilka specifika strategier kommunen
bör arbeta med för att värna jordbruket på ett hållbart sätt i
samhällsplaneringen. Det framgår att kommunen historiskt sett
har planerat för exploatering av jordbruksmark för ett flertal olika
ändamål och att det fortsatt bedöms vara motiverat att planera för ny
bebyggelse på jordbruksmark, bland annat eftersom jordbruksmark
förekommer centralt i tätorterna.

Flygbild över Säbyholm, Upplands-Bro.

Rekommendationer
För att utveckla kunskapen om samhällsplaneringens påverkan
på jordbruksmark i kommunen och främja en hållbar
planering bör kommunen ta fram ytterligare underlag som
belyser jordbruksperspektivet. En utvecklad kartläggning av
jordbruksmarken i kommunen bör till exempel innefatta en
mer kvalitativ bedömningsom väger in aspekter som påverkar
jordbrukets produktivitet för specifika markområden. Strategiska
kopplingar mellan jordbruksområden och förutsättningar för
jordbruksföretagens framkomlighet bör även belysas ytterligare i
framtida planeringsunderlag.
För att främja ett hållbart samhällsbyggande ur ett
jordbruksperspektiv bör kommunen även ha en nära dialog med
aktiva jordbruksföretag i den fortsatta planeringen.

Foto: Oleg Kozlov/Mostphotos.
Jordbruksmark i samhällsplaneringen, Upplands-Bro 2021.

13

67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro - KS 18/0015-93 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro : 20210516_PM_Jordbruksmark

Referenser och underlag
Exploatering av jordbruksmark 2011-2015, Rapport 2017:5 Jordbruksverket.
Sveriges miljömål - Ett rikt odlingslandskap: https://www.sverigesmiljomal.
se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/ [31 mars 2020]
Vision och mål för livsmedelsstrategin fram till 2030, Regeringskansliet
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, FÖP 2016, antagen
av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017.
Översiktsplan för Upplands-Bro Kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011.

Bild- och karträttigheter
Texter, kartor och layout är framtagna av medarbetare från avdelningen
Strategisk planering på Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro.
Bildmaterial är hämtat från bildbyrån Mostphotos. Fotografer är angivna
under respektive bild.
Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB.
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
Mark- och exploateringsavdelningen
+46 8-581 696 78
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KS 21/0282

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Omreglering av tomträttsavgäld, Tång 2:2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att teckna tilläggsavtal till
tomträttsavtal för fastigheten Tång 2:2 avseende en årlig avgäld om
5 100 000 kr.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de
regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år.
Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1
juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara
överens om den nya nivån. Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar
kommunen in en stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens
storlek. I de flesta fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i
domstolen.
Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property
Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i
nuläget 3%.
Nuvarande avgäld för Tång 2:2 är 780 000 kr per år.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021



Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med
värdetidpunkt april 2021



Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2

Ärendet
Regler för hur avgälden ska beräknas finns i jordabalken. Enligt jordabalken
och rättspraxis är en grundregel att avgälden skall motsvara en skälig ränta på
markens värde. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen, d.v.s. vad marken får
användas till, påverkar markens värde och därmed också storleken på avgälden.
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

2021-04-19

KS 21/0282

Kommer parterna inte överens om avgälden lämnar kommunen in en
stämningsansökan till domstolen som får avgöra avgäldens storlek. I de flesta
fall brukar parterna förlikas under förhandlingarna i domstolen.
Fastigheten Tång 2:2 är sedan den 1 juli 2012 upplåten med tomträtt. Enligt de
regler som gäller för tomträtt regleras tomträttsavgälden vart tionde år.
Tomträttsavgälden ska nu regleras så att en ny avgäld kan gälla fr.o.m. den 1
juli 2022. Ett år innan den nya avgälden ska börja gälla måste parterna vara
överens om den nya nivån.
Den nya avgälden beräknas på en värdering utförd av Nordier Property
Advisors med värdetidpunkt april 2021. En bedömd rimlig avgäldsränta är i
nuläget 3%.
Ny avgäld beräknas enligt följande: markvärde, 172 000 000 kr x ränta, 0,03 =
5 100 000 kr/årlig avgäld

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadsfrågor berör barn i större eller mindre utsträckning beroende
på vilka sakfrågor som ska beslutas. Denna specifika fråga bedöms inte få vare
sig positiva- eller negativa konsekvenser för barn och deras livsmiljö i
Upplands-Bro kommun.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren

Charlotte Ahlstrand

t.f. samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringschef

Bilagor
1. Värderingsutlåtande utförd av Nordier Property Advisors, med
värdetidpunkt april 2021
2. Tomträttsavtal för fastigheten Tång 2.2
Beslut sänds till
 Mark- och exploateringsavdelningen

2 (2)

Bilagan omfattas av sekretess.
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KS 21/0204

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2021/2022 (T22)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikförvaltningens remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 26 april 2021.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) och har skickat ut en
bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen kommer att
utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas. Årets
trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19-pandemin och de förändrade
resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin.
För Upplands-Bro föreslås viss utökad trafik på busslinje 556 söder om
järnvägen i Bro, samt på busslinje 558 till Brunna industriområde, Livgardet
och Håtuna. I Brunna industriområde föreslås dessutom en förlängd
linjesträckning.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 26 april
2021. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra
synpunkter på kollektivtrafiken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021



Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (T22) den 12 mars 2021



Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T21 december 2020 – december 2021, den 7
januari 2021

Ärendet
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22) och har skickat ut en
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bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen kommer att
utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas.
Årets trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19-pandemin och de
förändrade resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin. Under
2020 sjönk resandeunderlaget med nära 50 procent jämfört med 2019, och
resandet bedöms vara fortsatt begränsat även under 2021. Trafikförvaltningen
har som målsättning att trots detta upprätthålla full trafik, och på sikt få tillbaka
resenärerna till kollektivtrafiken. För 2022 prognosticerar Trafikförvaltningen
att resandet når omkring 80 procent av 2019 års nivåer. Den lägre nivån för
2022 baseras på antaganden om ett ökat distansarbete och en kvarvarande
effekt av oro för trängsel och smitta samt ökad arbetslöshet.
Trafikförvaltningen arbetar nu med att identifiera åtgärder som ska möta
resenärernas förändrade resandebehov och -beteende efter pandemin. Detta
arbete berör flera dimensioner av produkten kollektivtrafik, såsom
biljettsortiment, trygghet och service samt trafikutbud.
Avseende pendel- och regionaltågstrafiken är planeringshorisonten längre än
för övrig trafik. Remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med
synpunkter även för kommande tågplaner.
I Upplands-Bro föreslås följande förändringar:
•

•

Busslinje 556 (Bro centrum–Smidö–Ådö) föreslås utökas med tre extra
avgångar i rusningstrafik för att skapa bättre trafik för nybyggnadsområdet
Tegelhagen.
Busslinje 558 (Kungsängens station–Brunna industriområde–Livgardet–
Håtuna) föreslås få förlängd linjesträckning via Frekvensvägen i Brunna
industriområde samt få en extra avgång tidig förmiddag. Linjen förslås
också få en extra tur till Håtuna på kvällstid.

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att föreslagna förändringar är i linje
med vad kommunen har drivit i tidigare yttranden och diskussioner.
Ett utdrag ur remiss bifogas denna tjänsteskrivelse. Remissen i sin helhet finns
på Region Stockholms webbplats: Dags att planera kollektivtrafikens
tidtabeller för 2022 - Region Stockholm (sll.se).
Trafikförvaltningen önskar få synpunkter på remissen senast den 4 juni 2021.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 26 april
2021. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra
synpunkter på kollektivtrafiken. Förslaget till yttrande bygger till stor del på
synpunkter som kommunen har lämnat tidigare. Samhällskontoret har inte
analyserat eventuella resandeförändringar på grund av Covid-19-pandemin.
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Barnperspektiv
Syftet med synpunkterna är att bidra till en så bra kollektivtrafik som möjligt.
Detta gynnar inte minst barnen. En väl utbyggd kollektivtrafik är en
förutsättning för att barn på egen hand ska kunna förflytta sig lite längre
sträckor.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Ylva Malm
Tf biträdande Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 26 april 2021
2. Utdrag ur Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (T22) den 12 mars 2021
3. Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T21 december 2020 – december 2021, den 7
januari 2021
Beslut sänds till
 Region Stockholm, Trafikförvaltningen
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Strategisk planering
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2021-04-26

KS 21/0204

TN 2020-1386

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
registrator.tf@sll.se

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2021/2022 (T22)
Kommunstyrelsens beslut § xx den 26 maj 2021
Upplands-Bro kommun har tagit del av den bruttolista med föreslagna
trafikförändringar i december 2021 som vi har fått på remiss. Förutom
synpunkter och kommentarer kring bruttolistan vill vi framföra en rad övriga
synpunkter på kollektivtrafiken, som grund för såväl detta som kommande
tidtabellsskiften. Många av synpunkterna har vi framfört tidigare, men de är
fortfarande aktuella.

Busslinje 556 Bro centrum–Smidö–Ådö
Förslaget om utökad trafik är viktig för alla områden söder om
järnvägen
Kommunen ser positivt på förslaget att utöka trafiken på linje 556 med tre
extra avgångar i vardera riktningen i rusningstrafik. Behovet av tätare trafik är
stort och kommer att öka ytterligare i och med att utbyggnaden av området
Tegelhagen fortsätter. Det är självklart viktigt att de extra turerna läggs så att
de gör optimal nytta för resenärerna, och att de tillsammans med linje 555
skapar halvtimmestrafik de tider det behövs som mest.
Kommunen ser den föreslagna utökningen som ett första steg innan en ny
linjestruktur för områdena söder om järnvägen kan vara på plats. Den nya
huvudvägen med nya busshållplatser i Tegelhagsområdet som beräknas vara
klar till sommaren 2022 kommer att göra en ny linjedragning möjlig.
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Kommunen har länge påtalat att även områdena längre ut längs linje 556 har
behov av fler turer, framförallt under rusningstid. Detta om kollektivtrafiken
ska vara ett rimligt alternativ till bilen för arbetsresande från Ådö och Smidö.
Det står inte i remissen, men vi utgår ifrån att de utökade turerna som nu
föreslås kommer att gå hela vägen ut till både Ådö och Smidö, och gagna även
dessa områden. Fler turer underlättar också för barn och andra icke bilburna att
själva kunna ta sig till olika aktiviteter. Dagens trafik, med sex turer i vardera
riktningen på vardagar, gör det mycket svårt att resa kollektivt.
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Busslinje 558 Kungsängens station–Brunna industriområde–
Livgardet–Håtuna
Förslaget om förlängd linjesträckning i Brunna industriområde är viktig
för att få rimliga gångavstånd till stora verksamheter
Att förlänga linjesträckningen i Brunna industriområde via Frekvensvägen är
mycket positivt och helt enligt vad kommunen tidigare har framfört. En flitig
dialog har också förts om detta vid olika möten mellan kommunen,
Trafikförvaltningen och trafikutövaren. Brunna industriområde fortsätter att
växa med nya, stora verksamheter med många anställda. Det handlar om
ytterligare flera hundra anställda som vi vet är på gång. Många arbetstillfällen
förläggs nu längst in i området och ytterligare fastighetsutveckling är på gång i
dessa inre delar. Det är mycket lager- och logistikverksamhet. Detta är också
ett av de områden som i RUFS 2050 pekas ut som ett viktigt läge för sådan
verksamhet.
Förslagen om extra turer för linje 558 är positivt, samtidigt behöver
bussförsörjningen för både Brunna industriområde och Livgardet
fortsätta att utvecklas
Det är självklart bra med en extra tur tidig förmiddag som passar
morgonskiftet. Det är också självklart positivt med en extra tur till Håtuna
kvällstid. Idag går ju sista bussen till Håtuna från Kungsängen redan klockan
18.47 på vardagar, vilket kan vara tidigt för den som pendlar. En senare avgång
bör också underlätta för barn och andra icke bilburna att själva kunna ta sig till
olika aktiviteter.
Förutom att försörja det växande Brunna industriområde och Livgardet, är
linjen även till för skolområdet med bland annat gymnasium vid Skolvägen
med flera målpunkter. Tanken är att linjen också ska gå igenom Norrboda via
Pettersbergsvägen och försörja både bostadsområdet och handelsområdet där.
Samma linje försörjer dessutom även landsbygden i Håbo-Tibble och Håtuna.
Linje 558 är med andra ord en linje med väldigt många uppgifter. Vi är därför
oroliga för linjens robusthet på sikt och kapaciteten i bussarna, särskilt vissa
tider då många behöver resa samtidigt.
Kollektivtrafiken är mycket betydelsefull för företagen och dess anställda, och
det är viktigt för dem att veta att den kommer att fungera på ett
tillfredsställande sätt. Det handlar också om att i ett område under utveckling
tidigt kunna sätta hållbara resmönster och minimera bilåkandet.
Vi konstaterar att busstrafiken för områdena längs linje 558 behöver utvecklas
både på kort och lite längre sikt. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter att
följas upp noga. Dialogen om kollektivtrafiken i dessa områden behöver
fortsätta, så att vi kan hjälpas åt att hitta lösningar som även är hållbara över
tid. Det handlar om såväl linjedragning som restid och väl anpassade turer. Det
kanske behövs en linjeöversyn, som förutom 558 även inbegriper linje 559.
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Detta för att hitta bra och hållbara lösningar för såväl Brunna industriområde
och Livgardet som för övriga områden längs linjerna.

Busslinje 555 Kungsängens station – Säbyholm / Kvista
Behov av busstrafik till Klövtorpsvägen i Bro
Vi konstaterar att det fortfarande är behov av busstrafik hela vägen till
handelshuset på Klövtorpsvägen i Bro. Detta hus är en viktig målpunkt. Här
finns flera butiker, bland annat en större matbutik. Det är en bra bit att gå från
Råbyvägen, särskilt för personer som har lite svårare att gå, eller för den som
helt enkelt har tunga kassar att bära.
Eftersom linje 555 numera fortsätter till Kvista och Säbyholm, behöver
vändmöjligheten för bussarna vid handelshuset ses över. Tidigare skaftkörning
runt huset skulle annars bli för lång. Frågan kompliceras bland annat av
nuvarande vägstruktur. En diskussion om detta behöver tas upp med
fastighetsägaren, som också är väghållare här. Pågående diskussioner mellan
kommunen, Trafikförvaltningen och Nobina behöver också fortsätta.
Busstrafiken mellan Bro och Kungsängen behöver ses över
Eftersom problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen fortfarande
inte är lösta, framför vi våra synpunkter igen. Det har trimmats en del i
tidtabellen för linje 555 under åren, men en rejäl översyn av denna sträcka är
nödvändig för att hitta en bra lösning på problemen.
Problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen handlar både om
tidspassningen mellan buss och tåg samt turtätheten som försämrades radikalt
då pendeltågstrafiken förlängdes till Bro och Bålsta för 20 år sedan. De boende
i Sylta tillhör dem som drabbades hårt. Linje 555 ska ha passning till tågen i
Bro, men faktum kvarstår att det fortfarande är problem med passningen i
Kungsängen och turtätheten mellan Bro och Kungsängen vissa tider. Med
bättre bussförbindelser skulle sannolikt fler lämna bilen hemma. Antalet
resenärer som berörs har också ökat i och med den utbyggnad av bostäder som
skett längs Enköpingsvägen.
Vi kan konstatera att busslinjen idag inte heller fungerar optimalt för lokala
resor inom kommunen. Bussen behöver stå länge och vänta på ankommande
tåg vid Bro station, vilket förlänger restiden betydligt för den som ska förbi och
inte just till eller från stationen.

Norra och östra delarna av gamla Kungsängen har behov av
en trafiköversyn
Även invånarna i norra och östra delarna av gamla Kungsängen (flerbostadshusen vid Bergvägen och småhusen norr därom) bör få möjlighet att använda
sig av kollektivtrafik. En busslinje från centrum som knyter samman
Kungsvägen med Bygdegårdsvägen, Kungsängens IP och Granhammarsvägen
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vore bra, och har tidigare diskuterats översiktligt. Det skulle behöva studeras
närmare om det går att få till en körväg som hela sträckan är lämplig för stora
bussar i linjetrafik.

Behov av förbindelse mellan norra kommundelarna och Bro
Idag försörjs de norra kommundelarna med linje 558 mellan Håtuna kyrka och
Kungsängen via Håbo-Tibble samt linje 579 mellan Arlanda och Bålsta via
Håtuna. Vi vidhåller att det är viktigt att inte släppa behovet av kollektivtrafik
även mellan de norra kommundelarna och Bro. Förutom pendlingsresor finns
det behov av resor till mål inom kommunen, såsom Bro centrum, vårdcentraler,
handel, fritidsanläggningar med mera. I dagsläget får till exempel en Håtunabo
som ska till vårdcentral och annan offentlig service i Bro, först åka till
Kungsängen för att därifrån ta pendeltåg eller buss till Bro, alternativt åka buss
och pendeltåg via Bålsta.
Området runt Högbytorp norr om Bro är ett område som utvecklas med nya
verksamheter. Precis norr om E18 har en ny biogasanläggning och en ny
kraftvärmeanläggning etablerats intill den sedan länge etablerade regionala
återvinnings- och behandlingsanläggningen. Och ett nytt verksamhetsområde
planeras söder om E18 vid Bro trafikplats. Detta förstärker behovet av
bussförbindelse mellan Bro och de norra kommundelarna.
Anropsstyrd trafik vore intressant att diskutera. Det kanske går att hitta
förbättringar för våra mer glest befolkade områden på landsbygden.

Pendeltågstrafik – kvartstrafik behövs i Bro
Det är mycket positivt att det stora behovet av tätare pendeltågstrafik i Bro nu
är identifierat i den åtgärdsvalsstudie för ”Utveckling av pendeltågstrafiken i
Stockholm” som Trafikverket och Trafikförvaltningen slutförde förra året. En
tätare trafik i Bro och Bålsta skapar ju även möjlighet att avlasta
pendeltågssystemet närmare Stockholm, med bättre fördelning av resande på
tågen vilket enligt förstudien minskar trängseln.
Vi ser fram emot den fördjupade åtgärdsvalsstudie som Trafikverket nu håller
på att sätta igång om utökad kapacitet för pendeltåg väster om Kungsängen.
En väl fungerande pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i
Upplands-Bro. Många är helt beroende av fungerande pendeltåg för sina
dagliga skol- och arbetsresor. Om tågen går varje kvart i Bro istället för varje
halvtimme har stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Kvartstrafik
skulle underlätta vardagslivet för många resenärer. Det skulle göra Bro bättre
integrerat i regionen. Och det skulle sannolikt också påverka hur många som
väljer tåget framför bilen. Bro växer också kraftigt, framförallt söder om
järnvägen där mer än 4 000 bostäder byggs och planeras. I Tegelhagen har flera
av bostäderna redan blivit klara och inflyttade. Antalet presumtiva
pendeltågsresenärer kommer sålunda att öka väsentligt. Pendeltågstrafiken till
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Bro behöver därför så fort som möjligt utökas från halvtimmestrafik till
kvartstrafik. Som förbättring innan kvartstrafik är möjlig är det önskvärt om det
går att förlänga ytterligare turer till respektive från Bro, framförallt under
rusningstid.

Bro station fungerar dåligt och behöver byggas om och
stationsområdet behöver utvecklas
Bro station är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln är besvärande
när det är mycket folk. Trängseln i stationen är särskilt stressande eftersom
tågen endast går i halvtimmestrafik. Om du inte kan gå i trapporna är du
hänvisad till hissen. Är hissen upptagen kan det hända att man missar tåget. Vi
hävdar att en översyn av stationens utformning behövs för att möta
resenärernas behov.
Utöver ombyggnad av befintlig stationsbyggnad ser vi, med tanke på den
omfattande bostadsbyggnation som pågår och planeras i Bro, ett behov av
ytterligare en entré till den västra änden av perrongen. Den skulle minska
avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed göra
kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle också ge fler möjligheter till bra
lägen för infartsparkering. I samband med detta finns också förslag på en ny
vägförbindelse över järnvägen väster om perrongen, och att koppla denna till
en västlig stationsentré.
Vi noterar att Trafikförvaltningen i sitt svar på våra synpunkter förra året
hänvisar till att frågan om Bro station avses behandlas i åtgärdsvalsstudien om
utökad kapacitet för pendeltåg väster om Kungsängen. Vi ser fram emot detta
arbete.
Vi konstaterar att det är flera aktörer inblandade i frågorna kring Bro station
och stationsområde, bland annat Region Stockholm, Trafikverket och
kommunen. Vi konstaterar också att diskussionerna om stationsutformning,
bussanslutningar, bussterminalens utformning, infartsparkering med mera
behöver intensifieras på olika sätt framöver. Det är många intressen som
konkurrerar om ytorna i stationsområdet. Även om problembilden är komplex,
så är problemen reella och behöver lösas. Kommunen har sett behov av att
studera helheten i stationsområdet och har därför genomfört en förstudie om
utveckling av Bro stationsområde. Olika utvecklingsscenarier för utveckling
och disposition av ytor för olika funktioner i området har tagits fram.
Trafikförvaltningen har deltagit i studierna av framtida bussterminal.
Förstudien kan nu utgöra ett av underlagen för fortsatta processer.
Kommunen ser fram emot fortsatta diskussioner och studier kring utveckling
av Bro station och stationsområde.
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Bättre tvärförbindelser behövs
Vi vill fortsätta framhålla vikten av goda tvärförbindelser. För UpplandsBroborna är det bland annat angeläget med förbättrade tvärförbindelser mot
Arlanda, Löwenströmska sjukhuset och Danderyds sjukhus.
Trafikförvaltningen har tidigare också hållit med oss om behovet av bättre
tvärförbindelser från Upplands-Bro. Vi diskuterar gärna detta vidare.
Det är också viktigt att de tvärförbindelser som föreslås i stomnätsplanen
realiseras på ett sådant sätt att restiderna verkligen blir kortare än med
motsvarande resor idag. Vi ser bland annat fram emot den föreslagna
stomlinjen H mellan Barkarby och Täby via Kallhäll och Upplands Väsby. Den
bör innebära en förbättring för Upplands-Bro, även om en direkt
tvärförbindelse mellan Bro/Kungsängen och Ostkustbanan naturligtvis skulle
underlätta resandet ytterligare.
Vi noterar att det i remissen föreslås en ny snabbtvärförbindelse i
rusningstrafik, 560X, mellan Upplands Väsby och Kallhäll. Den kan förstås
förbättra tvärförbindelsen på kort sikt, men på längre sikt behövs bättre och
tydliga tvärförbindelser hela trafikdygnet.

Infartsparkeringar
I takt med att kommunen växer och antalet resenärer ökar, blir även behovet av
infartsparkeringar större. Bra och trygga infartsparkeringar behövs för både bil
och cykel, en fråga som behöver följas upp och diskuteras vidare.
UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör

6 (6)
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Handläggare

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (T22)
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskiftet i december 2021 (T22). Årets trafikförändringsremiss är präglad
av Covid-19 pandemin och de förändrade resandenivåer som förväntas med
anledning av pandemin.
Regeringen, Folkhälsomyndigheten och trafikförvaltningen har uppmanat resenärerna att
inte åka kollektivtrafik annat än om man verkligen behöver. Under 2020 sjönk trafikförvaltningens resandeunderlag med nära 50 procent jämfört med 2019, och resandet bedöms
vara fortsatt begränsat även under 2021.
Under 2020 har trafikförvaltningen upprätthållit full trafik under pandemin, och även förstärkt busstrafiken med ca 50 000 extra avgångar samt kört fler långa tåg än vanligt. Även
för 2021 har trafikförvaltningen som målsättning att upprätthålla full trafik och planerar för
att på sikt, när restriktionerna hävts, få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. På än
längre sikt väntas Stockholms befolkning fortfarande att växa med omkring 50 procent de
kommande 30 åren och för att klara ett robust transportsystem behöver trafikförvaltningen
fortsatt arbeta med att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.
Det färre antalet resenärer har kraftigt påverkat trafikförvaltningens ekonomi. Under 2020
har trafikförvaltningen haft uteblivna intäkter om 4 miljarder kronor. Även 2021 förväntas
innebära betydligt lägre intäkter jämfört med prognos före pandemin. Till viss del kompenseras de förlorade intäkterna åren 2020-21 för, genom statligt stöd. I dagsläget finns inga
statliga medel avsatta för kollektivtrafik för 2022.
Trafikförvaltningen arbetar nu med att identifiera åtgärder som ska möta resenärernas förändrade resandebehov och -beteende efter pandemin. Detta arbete berör flera dimensioner
av produkten kollektivtrafik, såsom biljettsortiment, trygghet och service samt trafikutbud.
Nya behov och beteenden kan innebära behov av andra biljettformat än vad som erbjuds
idag och trafikförvaltningen utreder detta. Vidare arbetar trafikförvaltningen med att undersöka möjligheterna till utökade service-och mobilitetstjänster i anslutning till kollektiv-

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

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

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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trafiken, vilket även förväntas ge förbättrade resenärsmiljöer. Begreppet trygghet i kollektivtrafiken har fått en delvis ny innebörd och ökat fokus och trafikförvaltningen arbetar därför med att utveckla trygghetserbjudandet till resenär.
Pandemin påverkar också efterfrågan på kollektivtrafikresor. Trafikförvaltningen arbetar
löpande med att ta fram resandeprognoser för de närmaste åren. Prognoserna är baserade
på ett antal olika scenarios utifrån antaganden om smittspridning och vaccinering, samhällsekonomi, samt kultur och beteende. Trafikförvaltningens bedömning är att Covid-19
pandemin kommer att skapa ett förändrat resandebeteende även efter att restriktioner
hävts. För 2022 prognosticerar trafikförvaltningen att resandet når omkring 80% av 2019
års nivåer. Den lägre nivån för 2022 baseras på antaganden om ett ökat distansarbete och
en kvarvarande effekt av oro för trängsel och smitta samt ökad arbetslöshet.
Planering av kollektivtrafik har relativt långa ledtider. Trafikförvaltningen har som vanligt
vid denna årstid påbörjat planering för nästkommande normaltidtabellsskifte. Det äger rum
i december 2021 och berör trafiken för ett år framåt. I detta arbete har trafikförvaltningen
utöver de ordinarie grunderna för trafikplanering1 behövt ta hänsyn till den prognosticerade
lägre resandenivån, i syfte att fortsätt säkerställa att regionens ekonomiska medel används
så effektivt som möjligt.
Vissa förslag på trafikförändringar är motstridiga andra förslag inom eller mellan trafikslag
och en del förslag är en del av en paketlösning, där en förändring förutsätter en annan förändring. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om eventuellt genomförande tas.
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av
förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i
kommunerna samt i funktionshindersorganisationerna.
Det är viktigt varje år, men särskilt detta år är det av vikt att få ta del av remissinstansernas
prioriteringar av förslagen.
I dokumentet finns även Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken för T23 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik
och remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner.
I slutet av april kommer Trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner
om den tåglägesansökan inför T22 som Trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket.
Bland annat kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, driftsättning av egna infrastrukturinvesteringar, strategiska planer och synpunkter från kommunerna.
1
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Trafikförvaltningen ser fram emot era synpunkter på bruttolistan som ni skickar senast den
4 juni 2021 till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2020-1386 samt namn på
remissinstans i ärendemeningen.

Med vänliga hälsningar

Trafikdirektör
Trafikavdelningen
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1 Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade (dåvarande) landstingsfullmäktige om ett
reviderat trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen behöver arbeta
mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.
1.1 Övergripande mål
Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:
Ökat kollektivt resande
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportsystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism.
Smart kollektivtrafiksystem
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.
Attraktiv region
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.
1.2 Hållbar utveckling
Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför genomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet.
Hållbar utveckling består av tre delar:




Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
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1.3 Trafikförändringsprocessen
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så kallade trafikförändringsprocessen. Det är en flerårig process. Under det första året samlas
bakgrundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den bakgrundsinformationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen beskrivs nedan. Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.
Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i samarbete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför insamling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar trafikförvaltningen och
trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat
på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet
av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens trafikavdelning och remitteras i februari år 2 till kommunerna i regionen och funktionshindersorganisationer. Regionens trafiknämnd får information om förslagen genom ett informationsärende.
Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt konsekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För incitamentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller konsekvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker trafikförvaltningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2.
I maj år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser produktionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att genomföra
trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. Under tidig höst år 2, efter en period av samordning mellan de järnvägsföretag som vill trafikera
Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. Trafikförvaltningen informeras om vilka tåglägen man har blivit tilldelade.
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende under hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända trafikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. Dokumenten
skickas även ut till remissinstanserna.
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.
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1.4

Planera för kollektivtrafiken – Trafikförvaltningens riktlinjer
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller
planerar SL:s trafik. I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån skakrav som bygger på trafikförvaltningens uppdrag att skapa en fungerande kollektivtrafik.
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur.
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa
trafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor, där trafiken delar utrymme
med övrig trafik, ffa buss- och viss spårvagnstrafik. Om kraven inte tillgodoses finns risk att
en sträcka eller område inte kan trafikförsörjas . Avsteg från trafikförvaltningens riktlinjer
vid om- och nybyggnation av fysisk infrastruktur försämrar väsentlig förutsättningarna att
bedriva god kollektivtrafik. Det är därför viktigt att Trafikförvaltningen är med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformning av infrastruktur. Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss, RiPlan, RiTerm, RiTill m.fl. finns att hämta på Region Stockholms hemsida:
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan
beskrivs kommundialogstrukturen som helhet.
Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra
nivåer och forum, kring enskilda sakfrågor. Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare
på avdelningen Strategisk Utveckling på Trafikförvaltningen som ansvarar för Trafikförvaltningens kontakt med kommunerna.
Under 2020 började Trafikförvaltningen att implementera ett nytt arbetssätt inom busstrafikplanering; sk trafikutvecklingsplaner. De är uppdelade per busstrafikavtal och syftar till
att ta fram planer för busstrafik med en tidshorisont på 10 år. Berörda kommuner, trafikutövare och Trafikförvaltningen deltar. Implementering av arbetssätt sker i takt med att nya
trafikavtal ingås.
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet
Utöver nedan beskrivna löpande möten anordnar Trafikförvaltningen grenvisa möten med
pendeltågskommunerna, fyra stycken, för att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssystemet. Dessa fyra möten hålls en gång per år under våren och innehåller information om
hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan till Trafikverket om pendeltågstrafiken för
2022 och tankar kring vidare trafikutveckling. Här lyfts frågor berör pendeltågstrafiken,
både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.
Löpande mötesserie
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Planeringsmöten
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät.
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare för buss och Trafikverket
in.
Uppföljningsmöten
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör kollektivtrafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- och
framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen och
kommunen deltar relevanta trafikutövare.
Sektorsamråd
Sektorsamråd hålls en gång per år eller vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. Mötena kan rikta sig både till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att diskutera
övergripande strategiska frågor.
Politiska samråd
Trafiknämnden har som målsättning att en gång om året besöka länets kommuner för diskussion. På mötena deltar både styrande politiker och opposition från kommun respektive
Trafiknämnden. Tjänstemän från båda parter deltar som föredragande.
Plansamråd
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och
andra specifika projekt och utredningar.
Årlig remiss med trafikförändringar
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som remitteras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.
1.6

Avtalstyper
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden.
Det finns två huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produktionsavtal samt incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de
olika avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikförändringar i större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar inom ram för en enligt avtal
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.
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Driftstart av de trafikavtal som reglerar trafiken på Roslagsbanan samt busstrafiken i ett
flertal kommuner är försenade pga. överprövningar och uppskjutna upphandlingar beroende av pandemin. Följande kommuners busstrafik är berörd: Danderyd, Täby, Österåker,
Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Nacka, Värmdö, Botkyrka, Huddinge och Stockholms södra
förorter.
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Tabell 1 Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare (2020)
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Tabell 2 Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare (2020)

1.7

Tidtabellskiften

Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive pendelbåtar) utom skärgårdstrafiken för T22, 2021/2022:



Normaltidtabellen börjar den 12 december 2021
Sommartidtabellen gäller den 24 juni till 21 augusti 2022

För skärgårdstrafiken gäller följande:





Vintertidtabell
Vårtidtabell
Sommartidtabell
Hösttidtabell

13/12 2021 – 10/4 2022
11/4 20212 - 24/6 2022
24/6 2022 – 21/8 2022
22/8 2022 – 11/12 2022

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.

69 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) - KS 21/0204-2 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) : Utdrag Trafikförändringsremiss T22

12(114
)
Trafikförvaltningen
Trafikavdelningen

PM
2021-03-12

Diarienummer

TN 2020-1386
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag
2.1

Tunnelbana
Trafikförändringar T22
Inom ramen för den årliga genomlysningen av tunnelbanetrafiken ser vi över eventuella behov av justeringar med utgångspunkt i resenärsunderlaget. Inför T22 fortsätter arbetet med
att anpassa kvällstrafiken till nya fordon på röd linje.
Reducera trafikering med insatståg mellan stomtrafiken (Grön och röd linje)
Vi ser över att korta linjesträckningen eller dra in insatstågen i mellan-, kvälls- och helgtrafiken. Förslaget ger en något reducerad turtäthet på sträckan Odenplan-Alvik och Liljeholmen- Mörby Centrum.
Trafikstörande arbeten
FUT planerar för arbete på linje 18 inför kommande koppling mellan Farstagrenen och
Högdalsdepån under 2022. Arbetet inleds under sommartidtabellen (8 veckor) med en totalavstängning på sträckan Hökarängen- Farsta strand vilket innebär att resenärer kommer
att hänvisas till ersättningstrafik. Efter sommaren fortsätter arbetena som då bedrivs under
enkelspårsdrift under ca 1-1,5 års tid. Enkelspårstrafiken kan komma att ge viss resenärspåverkan då trafikeringen är mer störningskänslig, men förväntningen är att nuvarande
turtäthet bör kunna upprätthållas.
Stockholms stad planerar för att anlägga en gång- och cykeltunnel under tunnelbanespåret
mellan Fruängen och Västertorp. Arbetet innebär totalavstängning på den nämnda sträckan
under ca 2-3 veckor sommartid med hänvisning till ersättningstrafik.

2.2

Pendeltåg
Trafikförändringar T22

Höst- vår och vintertidtabell
I stort sätt innebär tågplan T22 motsvarande trafik som gällande tågplan (T21). Gnestatrafiken kommer att få några förändringar, se nedan. Osäkerheten kring vilka resandemängder
som trafikåret kommer möta kan komma att hanteras genom att anpassa tåglängder till det
behov som visar sig råda under tågplanen. Justeringar kopplade till sådan anpassning kan
ge smärre påverkan på vissa tider i tidtabellen. Trafikförvaltningen skickar tåglägesansökan
till Trafikverket i april.
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Mälarbanan
Inga förändringar planeras för Mälarbanan.
Ostkustbanan
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan.
Södertäljelinjen
Inga förändringar planeras för Södertäljelinjen.
Nynäsbanan
Inga förändringar planeras för Nynäsbanan.
Gnestalinjen
Pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta utförs av SL, men finansieras och beställs av
Region Sörmland. Det blir vissa ändringar i helgtrafiken mellan Järna och Gnesta, vilket till
del kompenseras av förändringar i regionaltågstrafiken. Pendeltågstrafiken Södertälje –
Järna – Gnesta reduceras till 2-timmarstrafik, istället för 1-timmestrafik. På sträckan
(Hallsberg – Katrineholm) – Gnesta – Södertälje (–Stockholm) utökas dock regionaltågstrafiken till 2-timmarstrafik under helger. Det innebär att sträckan Gnesta – Södertälje,
med undantag för Mölnbo, fortsatt får entimmestrafik med pendel- och regionaltågstrafiken
kombinerad. Regionaltågstrafiken stannar dock inte vid Mölnbo, så den stationen får reducerad trafik i enlighet med ovanstående, alltså 2-timmarstrafik på helger istället för en-timmestrafik. Kortturerna med pendeltåg Södertälje – Järna finns kvar i T22, vilket innebär
att den sträckan får 1-timmestrafik, i likhet med T21.
2.2.1.1 Trafikstörande arbeten
I likhet med tidigare år kommer spårarbeten att påverka trafiken.
Mälarbanan
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2021,
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Angivna tider och sträckor kan justeras i
det vidare arbetet. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana.




Påskhelgen torsdag 14 april 2022 – måndag 18 april 2022
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby
Lördag 2 juli 2022 – söndag 31 juli 2022
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby
Alla helgonshelgen torsdag 3 november 2022 – söndag 6 november 2022
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby
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Ostkustbanan
Underhållsarbeten i Solnatunnlarna måndag 4 juli 2022 – söndag 7 augusti 2022 medför
enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför att vissa tåg inte stannar i Solna. Tågens tider
justeras också för att enkelspårstrafiken ska fungera.
Nytt mittspår som byggs i Sollentuna lördag 4 juni 2022 – måndag 6 juni. Ingen pendeltågstrafik Solna – Häggvik.
Ny gång och cykelbro ska byggas i Knivsta vilket medför trafikavbrott i Knivsta fyra helger.





Lördag 12 mars 2022 – söndag 13 mars 2022
Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala
Lördag 11 juni 2022 – söndag 12 juni 2022
Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala
Lördag 13 augusti 2022 – söndag 14 augusti 2022
Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala
Lördag 12 november 2022 – söndag 13 november 2022
Ingen pendeltågstrafik mellan Arlanda C - Uppsala

Södertäljelinjen
Inga kända större trafikpåverkande arbeten.
Nynäsbanan
Inga kända större trafikpåverkande arbeten.
Gnestalinjen
Inga kända större trafikpåverkande arbeten.
Sommartidtabell anpassad till banarbeten
Mälarbanan, Ostkustbanan, Södertäljelinjen och Nynäsbanan
Sommartrafiken anpassas till bandarbeten och för att likna motsvarande vintertrafik. Behovet av att ersätta fjärr- och regionaltåg p.g.a. renovering av getingmidjan finns inte längre,
vilket möjliggör en omfördelning av trafiken. Under högsommaren kommer totalavstängningen på Mälarbanan och reparationsarbeten på Solnatunnlarna vara styrande för trafiken. Högsommartrafiken har utformats för att minska behovet av vändningar i Stockholm
City och Älvsjö vilket är önskvärt ur punktlighetssynpunkt.
För- och eftersommar veckor 25, 26 (vardagar) 32 och 33





Högtrafik, lika som vintertrafiken T21, fast utan linje 44 Kallhäll – Tumba
Mellantrafik vardagar, lika som vintertrafiken T21
Lågtrafik vardag och helg, lika som sommartidtabellen T21
Mellantrafik helger, lika som sommartidtabellen T21
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Högsommar vecka 27-30
Under högsommar körs en specialtrafik som är anpassad till begränsningarna i Solnatunnlarna och att Mälarbanan är stängd för trafik mellan Odenplan och Jakobsberg
Vardagar
Hög- och mellantrafik
Linje 40/41
4 tåg/h Södertälje – Upplands Väsby varav 2 tåg/h fortsätter till Arlanda - Uppsala
I högtrafik tillkommer 2 insatståg/h Tumba – Stockholm City.
Linje 42
4 tåg/h Märsta – Västerhaninge, varav 2 tåg/h fortsätter till Nynäshamn. P.g.a. banarbetet
i Solnatunnlarna kommer de tågen inte kunna göra uppehåll i Solna och Ulriksdal. De tågen
stanna på samtliga stationer förutom Solna och Ulriksdal
Linje 43
2 tåg/h Bålsta – Jakobsberg
Ersättningstrafik med buss ordnas längs den avstängda delen av Mälarbanan
Lågtrafik
Helger
Linje 40/41
4 tåg/h Södertälje – Upplands Väsby varav 2 tåg/h fortsätter till Märsta och 2 tåg/h fortsätter till Arlanda – Uppsala
Linje 42
4 tåg/h Stockholm City – Västerhaninge varav 2 tåg/h fortsätter till Nynäshamn
Vecka 31
Under vecka 31 finns begränsningarna i Solnatunneln men Mälarbanan är öppen för trafik.
Då körs en utökad variant av högsommartrafikupplägget med tågtrafik på Mälarbanan.

2.2.2

Trafikutveckling T23 och framåt
Trafikverket har tillsammans med Trafikförvaltningen och övriga berörda parter genomfört
en åtgärdsvalsstudie för pendeltågssystemet. Utgångspunkten har varit en prognos om ökat
resande som inte kunnat ta hänsyn till eventuella långtidseffekter av pandemin. Eftersom
trafikutvecklingen drivs av resandet finns det relativt stora osäkerheter i hur den framtida
trafikutvecklingen ter sig. Den osäkerheten gäller inte minst för utvecklingen i närtid. Inför
varje tågplan görs en översyn av tåglängderna vilket är ett viktigt verktyg för att anpassa utbudet till efterfrågan.
Åtgärdsvalsstudien har identifierat en utvecklingstrappa med ett antal möjliga trafikutvecklingssteg för att kunna möta ett ökat resande. Till de föreslagna trafikutvecklingsstegen
finns föreslagna åtgärder i infrastruktur, trafikledning och fordon. På så sätt kan genomförbarheten av trafikutvecklingsstegen säkras.
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Studien föreslår ett par steg/följdutredningar att arbeta vidare med;







Tätare pendeltågstrafik till Bro/Bålsta, vilket ger en bättre fördelning av resenärerna mellan
pendeltågen på Mälarbanan. Åtgärden avses studeras i särskild ÅVS med berörda parter.
Övergång till 18 tåg/h genom Citybanan. En förtätning av trafiken förändrar inbördes avstånd mellan tågen vilket får påverkan på hela trafiksystemet. Förutom själva trafiken i
Citybanan behöver fördelningen av de tillkommande tågen och deras vändstationer studeras.
Närmare samverkan mellan pendel- och regionaltågssystemet. Regionaltågssystemet erbjuder kortare restider än pendeltågen och kan på så sätt vara intressant att utveckla för att
öka tillgängligheten till de yttre delarna av regionen. Åtgärden behöver studeras i särskild
ordning där bl.a. taxefrågan behandlas.
Utvecklad tillgänglighet till Södertälje. En särskild utredning föreslås för att korta restiderna till Södertäljes bostads- och arbetsområden från såväl centrala Stockholm som Södermanland. På kortare sikt finns potential för en bättre samverkan mellan buss, regional- och
pendeltågstrafik kan bidra till att korta restiderna. På längre sikt kan ytterligare infrastruktur behöva tillkomma.
Tågplan T23
Trafikförändringar
Tågplan T23 kan komma att medföra smärre utbudsändringar jämfört med gällande tågplan (T21). En anledning är att den erbjudna kapaciteten ses över för att anpassa den mot
mängden resande genom att justera tåglängden, dvs. om avgången skall gå med kort eller
långt tåg. Justeringar kopplade till denna översyn kan komma att påverka vissa tider i tidtabellen.

2.2.3

Regionaltågstrafiken
Regionaltågstrafiken i Mälardalen organiseras av Mälardalstrafik. Det är ett dotterbolag till
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen, däribland Region Stockholm. Regionaltågstrafiken utförs dels som kommersiell trafik med samarbetsavtal. Dels utförs trafiken med upphandlat trafikavtal under varumärket Mälartåg. För periodbiljetter gäller movingotaxan som förutom obegränsat resande på regionaltågen under respektive period och
sträcka medger obegränsat resande på anslutande lokal kollektivtrafik och parallellgående
kollektivtrafik. För enkelbiljetter gäller särskild taxa.
Till T22 träder ett nytt trafikavtal i kraft vilket innebär att trafiken på Mälartågslinjerna utökas
 Svealandsbanan (Örebro – Arboga – Eskilstuna – Nykvarn – Södertälje
– Flemingsberg - Stockholm C – Arlanda/Märsta – Uppsala)
Genomgående timmestrafik etableras Arboga – Eskilstuna – Södertälje – Stockholm
– Arlanda – Uppsala under dagtrafiken vardagar. Under högtrafik förlängs tågen
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till/från Örebro och utbudet kompletteras till halvtimmestrafik Stockholm –
Eskilstuna. Utöver halvtimmestrafiken tillförs några Regionexpressavgångar Stockholm – Eskilstuna som körs direkt utan mellanliggande uppehåll. För delsträckan
Stockholm – Uppsala avses trafiken samordnas med kommersiell trafik för att under
dagtid erbjuda 2 tåg/h. Under högtrafik tillkommer insatståg. De lokala tågen Stockholm – Uppsala avses gå över Märsta medan genomgående tåg leds över Arlanda.
Under helger glesas trafiken ut till tvåtimmarstakt Stockholm – Arboga, som förstärks till timmestakt Stockholm – Eskilstuna under mellantrafiken helger.


Sörmlandspilen (Hallsberg – Katrineholm – Gnesta – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm C)
Timmestrafik utförs vardagar Hallsberg – Stockholm som under dagtid glesas ut till
tvåtimmarstakt. Helger går trafiken med tvåtimmarstakt. Ambitionen är att samordna trafiken med Gnestapendeltågen som går i tvåtimmarstakt Gnesta – Järna så
att under helger erbjuds 1 tågförbindelse/timme Gnesta – Södertälje dagtid



Nyköpingsbanan (Norrköping – Nyköping – Södertälje – Flemingsberg
– Stockholm C)
Timmestrafik utförs vardagar Norrköping – Stockholm . Under högtrafik förstärks
trafiken till halvtimmestakt Nyköping – Stockholm. Helger går trafiken med tvåtimmarstakt, med viss förtätning Nyköping – Stockholm.



Mälarbanan (Örebro – Arboga – Västerås – Bålsta – Sundbyberg –
Stockholm C)
Trafiken utförs kommersiellt med samarbetsavtal. Ambitionen är att trafiken ska utföras med timmestrafik vardagar. Under högtrafik förväntas trafiken förtätas till
halvtimmestrafik Stockholm - Västerås kompletterat med några regionexpressavgångar med färre uppehåll.

2.3 Sjötrafik
Ekerö
Linje 89
Under isfria perioder under vintertidtabellen övervägs samma trafikutbud som under höstens och vårens normaltidtabell, dvs. trafik med två fartyg istället för ett under perioden
mitten december till vårtidtabellens start i mitten av april.
Trafikförvaltningen undersöker möjligheten att anlöpa Gamla stan med linje 89 för att ge
resenärer närmare koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.
Kvällstrafiken efter kl. 19:30 på linjen övervägs att dras in, resenärer hänvisas till alternativa resvägar.
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Linje 617 Täby C – Hägernäs – Täby C
Linjen föreslås få färre avgångar vardagkvällar, övergång till 60-minuterstrafik föreslås ske
vid 20:00.
Linje 619 Täby C – Näsbypark – Täby C
Linje 619 föreslås få utökad turtäthet kvällstid.
Linje 610 Danderyds sjukhus – Rosengården
Linjen föreslås få färre avgångar natt mot fredag och lördag, avgångarna från Danderyd
02:27 och 03:27 föreslås dras in.
Upplands- Bro
Paketlösning
Linje 556 Bro centrum – Smidö - Ådö
Föreslås utökas med tre extra avgångar i rusningstrafik för att skapa bättre trafik från/till
nybyggnationsområdet Tegelhagen.
Linje 558 Kungsängens station – Brunna ind. – Livgardet – Håtuna
Föreslås få förlängd linjesträckning i Brunna industriområde för att bättre täcka upp den
expanderande delen av industriområdet samt en extra avgång tidig fm. Linjen föreslås
också få en extra tur till Håtuna på kvällstid.
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Handläggare

Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T21
december 2020 – december 2021
I detta dokument presenteras en sammanställning av de synpunkter som
inkommit från remissinstanser avseende trafikförvaltningens förslag på
trafikförändringar inför T21. Remissinstanser är regionens kommuner samt de
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.
Merparten av förslagen på trafikförändringar remitterades i februari 2020.
Syftet med remissen är att ge remissinstanserna möjlighet att redovisa sina
synpunkter på och prioriteringar av föreslagna trafikförändringar.
Utöver remissinstanserna har det inkommit synpunkter från ett flertal
intresseorganisationer och privatpersoner på remissen. Endast synpunkter från
remissinstanserna besvaras i detta dokument.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

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

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Om Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna
I detta samråd, alltså remitterade trafikförändringar samt detta dokument,
behandlas i första hand trafikförändringar på kort sikt, det vill säga inför
nästkommande tidtabellskifte. Frågor av annan karaktär bör lyftas i något av
våra mötesforum. Då ökar möjligheten till mer uttömmande svar och förbättrad
diskussion om frågan.
Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna

Uppföljningsmöten – möten mellan kommun, trafikförvaltningen och/eller
trafikutövare. Här avhandlas kortsiktiga frågeställningar, exempelvis tillfälliga
omläggningar av trafiken eller flytt av hållplatser som inte är av strategisk vikt.
Dessa möten hålls vanligtvis två gånger per år.
Planeringsmöten – möten mellan kommun och trafikförvaltningen.
Trafikverket och trafikutövare bjuds in att delta. Här avhandlas frågor som rör
fysisk planering och är av strategisk vikt, exempelvis kollektivtrafikförsörjning
av nya områden eller större omstruktureringar i gatunätet.
Sektorsamråd – möten mellan kommuner och trafikförvaltningen som hålls
sektorsvis, dels på tjänstemannanivå och dels på politisk nivå. Mötena hålls en
gång om året eller vid behov. De har ofta ett specifikt tema, exempelvis
revidering av Trafikförsörjningsprogrammet.
Politiska samråd – möten mellan kommunpolitiker och representanter från
regionens Trafiknämnd. Tjänstemän deltar som föredragande. Här lyfts frågor
av politisk karaktär. Dessa möten hålls normalt sett med 1-2 års mellanrum.
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Generella frågor och svar
Information om kommunala planer för bostadsbyggande
Ett flertal kommuner informerar i sitt remissvar om kommunala planer för
bostadsbyggande. De kommunala bostadsbyggnadsplanerna är centrala för
trafikförvaltningen eftersom planering av trafik är avhängigt var folk bor och
arbetar. Trafikförvaltningen vill därför tydliggöra att förvaltningen varje vår
tillsammans med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, genom SCB, genomför
insamling och analys av kommunala bebyggelseplaner för att säkerställa att
utvecklingen av kollektivtrafiken går i linje med bebyggelseutvecklingen och
tillkomsten av nya arbetsplatser. Trafikförvaltningen vill också understryka att
kommunernas förståelse för och delaktighet i detta arbete genom inlämning av
underlag är viktig.
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Ett annat exempel är busslinje 629 som går mellan Danderyds sjukhus och
Ullna. Efter kl. 20:00 på vardagar och hela helgerna går den enbart i
timmestrafik. En turtäthet som kommunen anser är alldeles för låg för att vara
ett attraktivt alternativ till bilen.
Svar: I december 2021 planeras Arninge station öppna vilket förbättrar
resmöjligheterna till bla Ullna.
Ytterligare ett exempel är busslinje 615 (Täby C – Arninge/Ullna – Kulla
vägskäl) som i stort har 30-minuterstrafik under dagen. Här finns det ett behov
av att öka turtätheten under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik.
Hösten 2019 öppnade dessutom Hägerneholms förskola och skola med plats för
110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6, som sannolikt ökar trycket på
busslinjen under dessa tider på dygnet.
Svar: I december 2021 planeras Arninge station öppna vilket förbättrar
resmöjligheterna för Ulla och Kulla vägskäl.
I nuläget är bytestiden upp emot 20 minuter för vissa turer på kvällarna mellan
611 och 614, vilket är helt orimligt för en resa som totalt tar omkring 40 minuter
enligt SL:s reseplanerare.
Svar: Från 2020-12-13 har bytesmöjligheten mellan linje 611 och 614
förbättrats.
Täby kommun har utöver ovan synpunkter lämnat en rad förslag och
önskemål om framtida trafikering, trafikförvaltningen har tagit del av dessa
och tar med sig synpunkterna till framtida planering.

Upplands-Bro
Kommunen har länge påtalat att områdena längre ut längs linje 556 har behov
av fler turer, framförallt under rusningstid.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt inför framtida
trafikplanering.
Vi konstaterar att det fortfarande är behov av busstrafik hela vägen till
handelshuset på Klövtorpsvägen i Bro. Detta hus är en viktig målpunkt. Här
finns flera butiker, bland annat en större matbutik. Det är en bra bit att gå från
Råbyvägen, särskilt för personer som har lite svårare att gå, eller för den som
helt enkelt har tunga kassar att bära.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt inför framtida
trafikplanering.

69 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) - KS 21/0204-2 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) : Utdrag TFs svar på remissynpunkter 2020 T21 (20210107)

32(35)
Trafikförvaltningen
Trafikavdelningen

SLUTRAPPORT
2021-01-07

Diarienummer

TN 2019-1180
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen handlar både om
tidspassningen mellan buss och tåg samt turtätheten som försämrades radikalt då
pendeltågstrafiken förlängdes till Bro och Bålsta för snart 20 år sedan. De
boende i Sylta tillhör dem som drabbats hårt. Linje 555 ska ha passning till tågen
i Bro, men faktum kvarstår att det fortfarande är problem med passningen i
Kungsängen och turtätheten mellan Bro och Kungsängen vissa tider
Svar: Linje 555 som är genomgående i Bro och passar pendeltåg där. Det är
inte möjligt att passa tåg på två platser av tidtabellstekniska skäl.

Vi fortsätter att påminna om hur viktigt det är att så snart som möjligt få tätare
pendeltågstrafik i Bro, som idag endast har 30-minuterstrafik.

Svar: Frågan avses behandlas i ÅVS utvecklad trafik Kallhäll -Bålsta som är
en följd av ÅVS pendeltågssystemet.
Bro station är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln är besvärande
när det är mycket folk. Trängseln i stationen är särskilt stressande eftersom
tågen endast går i halvtimmestrafik. Om du inte kan gå i trapporna är du
hänvisad till hissen. Är hissen upptagen kan det hända att man missar tåget. Vi
hävdar att en översyn av stationens utformning behövs för att möta
resenärernas behov.
Svar: Frågan avses behandlas i ÅVS utvecklad trafik Kallhäll -Bålsta som är
en följd av ÅVS pendeltågssystemet.

Upplands Väsby
Kommunen ställer sig kritisk till att korta ner busslinjerna 565 och 565X men är
positiv till att förbättra pendlingsmöjligheterna med Kista. Linjerna bör även i
framtiden trafikera det regionalt viktiga arbetsplatsområdet runt Karolinska.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt inför framtida
trafikplanering.
Kommunen månar om att säkerställa en god turtäthet för trafikeringen av Eds
allé och Njursta hela trafikdygnet. För att boende i Eds allé ska kunna få en
snabb förbindelse med stationen borde en direktlinje från Eds allé via
Labrovägen etableras.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt inför framtida
trafikplanering.
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Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 21/0225

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Avgiften för kulturskolans vårdnadshavare och myndiga elever per elev
och kurs med nuvarande längd på lektion, kvarstår enligt tidigare beslut
med 900 kr, oavsett vem som är anordnare av kursen.
2. Kulturcheckersättningen till anordnare av kurser fastställs för år 2021
till 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev och termin.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till
kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021
antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den
nya modellen ska implementeras till hösten 2021.
Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev
betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som
erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen.
Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå för
Kommunfullmäktige att befintlig kursavgift för vårdnadshavare och myndiga
elever kvarstår vid införandet av kulturchecksystemet och förblir 900 kr för en
kurs per termin och elev.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen
ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en
kulturaktivitet.
För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att
kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per
elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng
vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat
anordnare så följer kulturchecken med eleven.

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

2021-05-06

KS 21/0225

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer
sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30
mars 2021.



Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021.



Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars
2021.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29
november 2012.

Ärendet
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till
kulturskolans verksamhet som drivs i kommunens regi. Den 31 mars 2021
antog Kommunfullmäktige ”Regler för kulturcheck” och planeringen är att den
nya modellen ska implementeras till hösten 2021.
Terminsavgift för vårdnadshavare och elever
Enligt ”Regler för kulturcheck ” 3.6. ska vårdnadshavare eller myndig elev
betala terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som
erbjuder kulturaktiviteten, en extern anordnare eller kommunen. Anordnare får
inte lägga till ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver
instrumenthyra. Terminsavgiftens storlek beslutas av Kommunfullmäktige.
Terminsavgiften för kulturskolan beslutades senast av Kommunfullmäktige
den 29 november 2012 i samband med budget för 2013. Avgiften fastställdes
då till 900 kr för en kurs per elev och termin.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2021 om att föreslå
Kommunfullmäktige att de befintliga avgifterna för kunden (barn och
föräldrar) i Upplands-Bro kommun kvarstår vid införandet av
kulturchecksystemet. På så sätt sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglerna. Även
längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun föreslås
bibehållas. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att innebära ökade
kostnader för barn och vårdnadshavare.

2 (4)

70 Avgifter och ersättning Kulturcheckar - KS 21/0225-1 Avgifter och ersättning Kulturcheckar : Avgifter och ersättning Kulturcheckar

Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 21/0225

Kommunledningskontoret
Kulturcheckens storlek för anordnare av kurser och kulturaktiviteter
Enligt 4.2. i ”Regler för kulturcheck” framgår att Kommunfullmäktige årligen
ska fastställa ett checkbelopp som utgör ersättningen till den som anordnar en
kulturaktivitet.
För anordnare av kulturaktiviteter föreslår Kultur- och fritidsnämnden att
kulturcheckersättningen för år 2021 bli 6000 kr för varje genomförd kurs per
elev och termin. Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng
vilket innebär att oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat
anordnare så följer kulturchecken med eleven.
Kultur- och fritidsnämndens förslag bygger på en beräkningsmodell där den
kommunala kulturskolans totala nettokostnad delas med de antal elever som är
inskrivna. En modell som även andra kommuner som infört checksystem
använder sig av. Resultatet i Upplands-Bro kommun för
kulturchecksersättningen blir 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev
och termin.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter i ärendet och ställer
sig bakom Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Barnperspektiv
Införande av kulturcheck möjliggör ett större kulturutbud för barn och unga i
Upplands-Bro kommun utan att medföra ökade kostnader för vårdnadshavare
eller myndiga elever.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Anders Nilfjord
Ekonomichef
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Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 21/0225

Kommunledningskontoret
Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30
mars 2021.
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 18 mars 2021.
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars
2021.
4. Regler för Kulturcheck – antagna av Kommunfullmäktige den 31 mars
2021.
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29
november 2012.
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum:

2021-03-30

Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Dnr KFN 21/0057

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Reservationer
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Leif Jansson (S) och Christer Norberg
(S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda 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.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck”
under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för
kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras
till höstterminen 2021.
Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden
(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av
kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet.
Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun
bibehålls.
Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken
anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att
innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka
valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att
erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-30

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.



Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar på följande:


”Att Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att avgiften för Kulturskolan sänks till 500 kr per elev/termin



Att kvarvarande medel, 1 900 tkr, ska användas för att utveckla och
bredda verksamheten i den kommunala Kulturskolan samt garantera
minst en kulturupplevelse per år och barn/elev i Upplands Bros skolor”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut och Naser Vukovics (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra.
Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kontorets
förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att nämnden godkänner
följande beslutsgång. Den som önskar att beslut fattas i enlighet med kontorets
förslag röstar ”ja” och den som önskar att beslut fattas i enlighet med Naser
Vukovic (S) förslag 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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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kultur- och fritidsnämnden

2021-03-30

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Stanislaw Lewalski (M)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Nej

Naser Vukovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Leif Jansson (S)

X

Christer Norberg (S)

X

Mattias Peterson (C)

Avstår

X

Reservationstext
Naser Vukovic (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
reservationstext:
”Socialdemokraterna i Upplands–Bro vill att Kulturskolan ska utveckla befintlig
verksamhet och prova nya satsningar.
Ett större utbud gör att fler kan bli delaktiga i en fritid som de själva kan välja och vill
ha. Det i sin tur kommer att bidra till att de upplever en mängd positiva effekter som
just delaktighet; demokrati, tillhörighet och erkännande.
Kultur-, fritids- och idrottsverksamheterna behöver nå nya och bredare målgrupper i
hela kommunen, förbättra folkhälsan, stimulera invånarnas delaktighet och knyta
människor närmare varandra.
Socialdemokraterna vill:


Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar som av
någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.



Att Kulturskolan skall nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya platser
och i nya sammanhang.



Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor ska garanteras
minst en kulturupplevelse per år”
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-03-30
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TJÄNSTESKRIVELSE

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-03-18

KFN 21/0057

1 (4)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Avgifter och ersättning Kulturcheckar
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kulturskolan kvarstår enligt tidigare belopp, 900 kr per elev/termin
och att kulturchecksersättningen för år 2021 blir 6.000 kronor för varje
genomförd kurs per elev och termin.
Ovanstående förslag gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar
föreslagna regler för Kulturcheck

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda 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.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ”Regler för Kulturcheck”
under våren 2021 är planeringen att den nya modellen för
kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat regi, ska implementeras
till höstterminen 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden
(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av
kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet.
Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun
bibehålls.
Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken
anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att
innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka
valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att
erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun.

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

2021-03-18

KFN 21/0057

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020.



Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021

Ärendet
Upplands-Bro kommun har valt att ta fram en modell med ett checksystem för
barn och ungas egna skapande inom Kulturskolans område. Syftet är att kunna
erbjuda ett bredare utbud gällande alla konstformer som 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.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnade den 26 februari 2020 över sitt förslag
till regler för Kulturcheck för beslut i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att anta reglerna den 17 mars
2021. Den 31 mars 2021 fattar Kommunfullmäktige beslut i ärendet.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar reglementet är planeringen
att den nya modellen för kulturskoleverksamhet, i såväl kommunal som privat
regi, ska implementeras till höstterminen 2021.
Avgifter
Enligt ”Regler för kulturcheck” punkt 3.6 framgår att 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.
Terminskurser

Gruppundervisning, 45
alt 60 min lektion

900 kr/termin

Terminskurser

Individuell
undervisning, 20 min
lektion

900 kr/termin

Elever i individuell undervisning erbjuds att delta i orkester/ensemble, 60minuterslektion, ingen elevavgift men checkersättning utgår.
Anledningen till att det i gruppundervisning finns två alternativ är att de yngre
barnen sällan orkar med 60-minuterslektioner.
Kultur- och fritidskontorets förslag är att de befintliga avgifterna för kunden
(barn och föräldrar) i Upplands-Bro kommun inte förändras vid införandet av
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KFN 21/0057

kulturchecksystemet. Därmed sker ingen förändring gällande barn och ungas
möjligheter att tillgodogöra sig individuell undervisning, gruppundervisning
eller orkester/ensemble inom kulturområdena som är angivna i reglementet.
Även längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun
bibehålls.
Dessa förutsättningar kommer enligt reglementet också att gälla oavsett vilken
anordnare kunden väljer. Kulturchecksystemet kommer därmed inte att
innebära ökade kostnader för kunden utan syftar i första hand till att öka
valfrihet och bredd genom att skapa möjlighet även för privata anordnare att
erbjuda verksamhet i Upplands-Bro kommun.
Kulturcheckens storlek
Enligt ”Regler för kulturcheck” punkt 4.2 framgår att Kommunfullmäktige
årligen ska fastställa checkbelopp för verksamheten. Checkbeloppet utgör
ersättning till anordnaren.
Principen för kulturcheck är densamma som för skolpeng vilket innebär att
oavsett om kunden väljer en kommunal eller en privat anordnare så följer
kulturchecken med eleven.
I förstudien till kulturchecksystemet genomfördes intervjuer och jämförelser
med andra kommuner som infört kulturchecksystem. I dessa intervjuer
inhämtades även information om hur kostnaden på den enskilda checken hade
räknats fram.
Kultur- och fritidskontoret har valt att följa den modell som övriga kommuner
använt sig av för att få fram förslag på kostnad för den enskilda checken.
Beräkningen bygger på den kommunala Kulturskolans totala kostnader delat
med antal elever. Resultatet i Upplands-Bro kommun för
kulturchecksersättningen blir 6.000 kronor för varje genomförd kurs per elev
och termin.
Kultur- och fritidskontorets slutsatser
Vid införandet av kulturcheckarna är det viktigt att kostnaderna för kunden, det
vill säga, föräldrar och barn, inte ökar. Därför föreslås att de avgiftsnivåer och
längd på lektioner som gällt under flera år i Upplands-Bro kommun kvarstår.
Kultur- och fritidskontoret föreslår vidare att Kommunfullmäktige beslutar att
varje genomförd kurs per elev och termin ersätts med 6.000 kr. Eftersom
antalet elever varierar över tid kommer checkersättningen, precis som
skolpengen, att behöva en årlig justering.
Barnperspektiv
Beslutet kommer att påverka barns livsmiljö positivt eftersom införandet av
checkar kommer att innebära ett större kulturutbud med större valfrihet.
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Datum

Vår beteckning

2021-03-18

KFN 21/0057

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Magnus Carlberg

Kultur- och fritidschef

Avdelningschef kultur

Bilagor
1. Regler för kulturcheck, förslag till Kommunfullmäktige
2. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 39

2021-03-31

Regler för Kulturcheck
Dnr KS 20/0166

Beslut
1. Regler för kulturcheck antas.
2. Tidsplan för besked till anordnare enligt reglerna för kulturcheck
förskjuts år 2021 till den 30 juni 2021.

Reservationer (skriv in alla namn)
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund och Annika Falk (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Karlsson (V), Annelise Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

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.

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
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-03-31



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



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

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 till den 30 juni 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yttrar sig i ärendet yrkar avslag till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Paul Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Fredrik Kjos (M) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Annelies Lindblom (V) yttrar sig och yrkar avslag till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yttrar sig och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet och yrkar avslag till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Jan Stefansson (KD) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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2021-03-31

Yttranden
Hibo Salad Ali (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut och förslag om avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång. De som vill att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag
säger ”nej”.
Ordförande finner efter omröstning 26 röster på ja och 15 röster på nej. Han
konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Nej
x

Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)

x

Katarina Olofsson (SD)

x
x

Rolf Nersing (S)
Mats Högberg (M)

x

Martin Nomark (L)

x

Andreas Persson (SD)

x

Jan-Erik Björk (KD)

x

Annelies Lindblom (V)

x

Catharina Andersson (S)

x

Masoud Zadeh (M)

x

Lisa Edwards (C)

x
x

Björn-Inge Björnberg (S)
Johan Silversjö (SD)

x

Hans Åberg (L)

x

Seid Alajbegovic (S)

x

Sara Ridderstedt (MP)

x

Avstår
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Marcus Sköld (M)

x

Agnieszka Silversjö (SD)

x
x

Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)

x

Jan Stefansson (KD)

x

Khalouta Simba (V)

x

Kerstin Ahlin (S)

x

Paul Gustavsson (M)

x

Annette Nyberg (SD)

x

Anders Eklöf (L)

x
x

Naser Vukovic (S)
Stanislaw Lewalski (M)

x

Mattias Peterson (C)

x
x

Hino Salad Ali (S)
Jan Ramstedt (SD)

x

Rolf Andersson (M)

x
x

Sven-Inge Nylund (S)
Göran Malmestedt (M)

x

Börje Wredén (L)

x

Tina Teljstedt (KD)

x

Börje Svensson (SD)

x

Erik Karlsson (V)

x

Annika Falk (S)

x

Anders Åkerlind (M)

x

Reservationsmotivering
Socialdemokraterna lämnar följande reservationsmotivering:
”Socialdemokraterna har en annan syn på hur en Kulturcheck skulle användas i den
kommunala verksamheten. Vi vill satsa på den kommunala kulturskolan i stället för att
lägga pengar på dyra checkar, ökad administration och minskat utbud.
Vi vill ge förutsättningar för den kommunala Kulturskolan att utvecklas och bredda
sitt utbud och elevupptagningsområde.
Minoritetsstyrelsen dimridå att försöka reducera frågan till en valfrihetsfråga saknar
relevans.
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För Socialdemokraterna innebär valfrihet att kunna välja innehåll och kvalitet. Det
måste skiljas från att ideologiskt koppla valfrihet till utförare.”
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Vänsterpartiet lämnar följande reservationsmotivering:
”Kulturchecken utarmar den kommunala kulturskolan vilket medför en märkbar
kvalitetsförsämring av dess verksamhet.
Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot detta beslut!”

Miljöpartiet lämnar följande reservationsmotivering:
”Miljöpartiet vill istället för Kulturcheck se satsningar på vår egen Kulturskola med ett
ökat utbud, uppsökande verksamhet för att nå grupper som idag inte deltar, arbeta med
en jämnare könsfördelning på aktiviteterna samt sänka Kulturskolans avgift och en
satsning på att korta kön.”

Beslutet skickas 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

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

1. Egen anmälan

Varning och/eller
avauktorisation

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

1. Egen anmälan
2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

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

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.
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6.6

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.
Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
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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.
6.7

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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6.8

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.
6.9

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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6.10

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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1 (4)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 20/0739

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar på motion om skidspår med konstsnö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad med den utredning som redovisas i Kultur- och
fritidsnämndens yttrande som kommit fram till att det i dagsläget inte är
aktuellt att anlägga skidspår med konstsnö i kommunal regi. Kommunen ser
dock med fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om
ett framtida konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun. Den 23 mars 2021 yttrade sig Kulturoch fritidsnämnden i ärendet.
I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kulturoch fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att
möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd
olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar
gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera
spontanidrottsytor i kommunen.
När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår
i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Invånarna i Upplands-Bro
kommun har idag även möjlighet att genom regional samverkan nyttja flera
anläggningar i grannkommunerna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I yttrandet konstateras att det krävs stora ekonomiska investeringar för
byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Utöver detta kräver
denna typ av anläggning en hög energiåtgång för tillverkning av snön samt
resurser för bemanning av anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller
inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva anläggningen.
I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden därför att det inte är aktuellt
att investera i en konstsnöanläggning för längdskidåkning. Någon ytterligare
utredning i frågan bedöms inte heller nödvändig.
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Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 20/0739

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en satsning på en
konstsnöanläggning i kommunal regi. Kommunledningskontoret bedömer inte
att det behövs någon ytterligare utredning i ärendet men ser däremot med
fördel att föreningar och externa aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida
konstsnöspår för skidåkning i kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021.



Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23
mars 2021.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars
2021.

Ärendet
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun.
I motionen konstateras att den naturliga snön ofta inte räcker till för att under
någon längre period kunna åka längdskidor under vintersäsongen.
Förslagsställaren hänvisar till Vallåsen i Laholms kommun som ett exempel
där en satsning på konstsnö för längdskidåkning har genomförts.
Den 23 mars 2021 yttrade sig Kultur- och fritidsnämnden i ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
I Kultur och fritidsnämndens yttrande redogörs för den utredning som kulturoch fritidskontoret har genomfört. I yttrandet beskrivs satsningar med mål att
möjliggöra för föreningslivet att kunna bedriva verksamhet inom en mängd
olika kultur- och fritidsaktiviteter. Under de senaste åren har stora investeringar
gjorts för att rusta upp bland annat konstgräsplaner och aktivera
spontanidrottsytor i kommunen.
När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår
i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Kommunens invånare har även
möjlighet till utomhusaktiviteter vintertid såsom skridskoåkning på konstis och
på sjöar när isen är tillräckligt tjock. Vintertid är även kommunens välordnade
grillplatser belägna på natursköna platser mycket välbesökta.
Konstsnöanläggningar för längdskidåkning

I Kultur- och fritidsnämndens yttrande beskrivs två typer av
konstsnöanläggningar, anläggningar som kan producera snö i minusgrader och
anläggningar som kan producera snö även när det råder plusgrader.
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Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 20/0739

Kommunledningskontoret
Ett exempel på en anläggning som kan producera snö vid minusgrader är
anläggningen i Håbo kommun – Granåsen. Den drivs av föreningen Bålsta
Skidklubb. Investeringen för att bygga den anläggningen var cirka 5 miljoner.
För att kunna fungera så krävs det en enorm vattenkapacitet (25 liter per
sekund). Det medför också en hög kostnad för energianvändning då man
tillverkar snön. (20 000 kr/dygn). Av säkerhetsskäl krävs två personer som
bemannar snökanonen dygnet runt. I Håbo har föreningen 30–40 personer som
turas om att sköta detta.
I Sverige finns det två anläggningar i Sverige som kan som kan producera snö
för längdskidåkning när det råder plusgrader, varav den ena ligger i Laholms
kommun. Anläggningen är privat och tillhör Branäsgruppen – Sveriges största
privatägda skidanläggningsföretag. Anläggningar som kan producera snö för
längdskidåkning vid plusgrader innebär en ännu större investering än för
anläggningar avsedda för minusgrader.
I Kultur- och fritidsnämndens yttrande konstateras att det krävs stora
ekonomiska investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för
längdskidåkning. Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög
energiåtgång för tillverkning av snön samt resurser för bemanning av
anläggningen. I Upplands-Bro kommun finns heller inte någon aktiv skidklubb
som skulle kunna driva anläggningen.
Invånarna i Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional
samverkan nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. Det finns tillgängliga
konstsnöspår i Håbo (Granåsen) och Sollentuna kommun (Bisslinge). I Järfälla
kommun finns också planering för en inomhusanläggning för skidåkning.
Det finns flera stora investeringar planerade i närbelägen framtid inom Kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde och det läggs också mycket resurser
på att utöka bredden av aktiviteter för barn- och ungdomar som går att utföra
under alla årets månader. I dagsläget bedömer Kultur- och fritidsnämnden
därför att det inte är aktuellt att investera i en konstsnöanläggning för
längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller
nödvändig.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens beskrivning om
att det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i Upplands-Bro och att det pågår
planering för att möjliggöra för fler typer av aktiviteter på fler platser i
kommunen. Kommunledningskontoret kan liksom Kultur- och fritidsnämnden
konstatera att längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar
och bidra till god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen.
Därför är motionärens idé om att om att alla invånare ska kunna ta del av
sporten oavsett naturlig snötillgång god. Med hänsyn till att en
konstsnöanläggning för skidåkning medför höga kostnader och stora resurser i
form av bemanning ställer sig dock kommunledningskontoret bakom Kultur-
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Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 20/0739

Kommunledningskontoret
och fritidsnämndens bedömning om att det i dagsläget inte är aktuellt med en
sådan satsning i kommunal regi. Kommunens invånare har dessutom möjlighet
att nyttja grannkommunernas anläggningar för skidåkning på konstsnö.
Kommunledningskontoret bedömer inte att det behövs någon ytterligare
utredning i ärendet men ser däremot med fördel att föreningar och externa
aktörer engagerar sig i frågan om ett framtida konstsnöspår för skidåkning i
kommunen.

Barnperspektiv
I Upplands-Bro kommun finns en mångfald av anläggningar både för inomhus
och utomhus aktiviteter. Dessutom finns ett livaktigt föreningsliv som
tillsammans med kommunens egna verksamheter erbjuder ett rikt kultur- och
fritidsliv. Allt detta sammantaget skapar fina möjligheter för barn och unga att
hitta en aktivitet som passar just dem. I de fall, i detta fall längdskidor,
aktiviteten inte kan utövas i hemkommunen är läget och närheten till andra
kommuner en mycket viktig faktor för barns möjlighet att ändå finna just sin
fritidsaktivitet. Flera konstsnöspår finns i närliggande kommuner. En aktiv och
meningsfull fritid för barn och unga gynnar bland annat folkhälsan i stort då
det minskar den fysiska och psykiska ohälsan och ger förutsättningar för bättre
skolresultat.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23
mars 2021.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 9 mars
2021.
Beslut sänds till
 Vänsterpartiet
 Kultur- och fritidsnämnden
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Skidspår med konstsnö
Anlägg ett skidspår med konstsnö på lämplig plats i kommunen
Vi som var barn i sydvästra Uppland fram till slutet av förra decenniet minns hur det var att för
vintern kunna sätta på oss våra skidor redan i november och vilken lycka det var för oss barn att
kunna göra ljuslyktor, kasta snöboll och mula varandra i snön.
Vi får fortfarande, trots den klimatuppvärmning som vi har snö ett par, tre gånger per år som
innehåller tillräckligt med mängd av snö för att kunna få känna av de snölekar som är så roligt och
lockande för ett barn.
Vi saknar dock fortfarande de flesta vintrar ett snötäcke som tillåter längdskidåkning.
Vi i Vänsterpartiet träffar då och då på, och det är då främst innevånare som vill satsa på
Vasaloppet, att det projekt som för en del år sedan fanns att bygga en tunnel för skidåkning året runt
gick i stöpet.
Nu, med nya innovationer skulle vi kunna ha ett konstsnöspår som har lämplig snö för skidåkning
upp till en vädertemperatur på 8-10 plusgrader vilket vi kan ta del av bl a på friluftsområdet
Vallåsen i Laholms kommun.
På Vallåsen kan man från slutet av oktober och en 4-5 månader framåt utöva längdskidåkning ute i
friska luften och det borde även våra innevånare i Upplands-Bro kommun ha möjlighet till!
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för
att
utreda förutsättningarna att etablera ett konstsnöspår för skidåkning i Upplands-Bro kommun!

Håbo-Tibble den 2 november 2020
Erik Karlsson
Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

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

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Yttrande - Motion om skidspår med
konstsnö
Dnr KFN 20/0228

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

Sammanfattning
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun.
Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till
god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i
Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan
nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. När det finns naturlig snö att
tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår i Gröna Dalen samt i
Hällkana friluftsområde.
Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det krävs stora ekonomiska
investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för
tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen
framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för
barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I
dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning
för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller
nödvändig.

Beslutsunderlag


Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2009.



Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.

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

Sammanträdesdatum:

2021-03-23

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att Kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Motionsställaren
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-03-09

KFN 20/0228

1 (4)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande - Motion om skidspår med konstsnö
Förslag till beslut
Kultur och Fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt
eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun.
Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till
god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i
Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan
nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. När det finns naturlig snö att
tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår i Gröna Dalen samt i
Hällkana friluftsområde.
Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det krävs stora ekonomiska
investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för
tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen
framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för
barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I
dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning
för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller
nödvändig.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2009.



Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.

Ärendet
Den 2 november 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet med förslag om att
tillsätta en utredning gällande förutsättningarna för att etablera konstsnöspår
för skidåkning i Upplands-Bro kommun.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

KFN 20/0228

I motionen konstateras att den naturliga snön ofta inte räcker till för att under
någon längre period kunna åka längdskidor under vintersäsongen.
Förslagsställaren hänvisar till Vallåsen i Laholms kommun som ett exempel
där en satsning på konstsnö för längdskidåkning har genomförts.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontorets uppdrag är att invånarna i Upplands-Bro kommun
ges möjlighet till hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i sin närmiljö.
Därför satsar kultur- och fritidskontoret på att möjliggöra för föreningslivet att
kunna bedriva verksamhet inom en mängd olika kultur- och fritidsaktiviteter.
Under de senaste åren har stora investeringar gjorts för att rusta upp våra
konstgräsplaner, aktivera spontanidrottsytor som Stjärnparken i Bro. Den har
kompletterats med en spolbar grusplan, en streetworkout-modul och vidare har
det tillkommit populära gagabollsrinkar både i Stjärnparken och vid
Kungsängens IP. Gagaboll är en bollsport som en spelar i en rink och används
flitigt av barn och unga. Vid Klockardalens IP finns nu basketkorg utomhus
och i vår installeras ett utomhuspingisbord. Investeringar har också gjort vid
våra badplatser för att tillgängliggöra vattnet och skapa aktivitet såsom utegym.
Under vintersäsongen skapas möjlighet för skridskoåkning på konstis och på
sjöar när isen är tillräckligt tjock. Även skidspår anläggs vid Gröna Dalen samt
Hällkana friluftsområde när förutsättningar finns med naturlig snö.
Konstsnöanläggningar för längdskidåkning

Det finns två typer av konstsnöanläggningar, anläggningar som kan producera
snö i minusgrader och anläggningar som kan producera snö även när det råder
plusgrader.
Ett exempel på en anläggning som kan producera snö vid minusgrader är
anläggningen i Håbo kommun – Granåsen. Den drivs av föreningen Bålsta
Skidklubb. Investeringen för att bygga den anläggningen var cirka 5 miljoner.
För att kunna fungera så krävs det en enorm vattenkapacitet (25 liter per
sekund). Det medför också en hög kostnad för energianvändning då man
tillverkar snön. (20 000 kr/dygn). Av säkerhetsskäl krävs två personer som
bemannar snökanonen dygnet runt. I Håbo har föreningen 30–40 personer som
turas om att sköta detta.
I Sverige finns det två anläggningar i Sverige som kan som kan producera snö
för längdskidåkning när det råder plusgrader, varav den ena ligger i Laholms
kommun. Anläggningen är privat och tillhör Branäsgruppen – Sveriges största
privatägda skidanläggningsföretag. Anläggningar som kan producera snö för
längdskidåkning vid plusgrader innebär en ännu större investering än för
anläggningar avsedda för minusgrader.
Slutsatser

Längdskidåkning är en folksport som kan utövas av alla åldrar och bidrar till
god folkhälsa med både fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Invånarna i
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Vår beteckning

KFN 20/0228

Upplands-Bro kommun har idag möjlighet att genom regional samverkan
nyttja flera anläggningar i grannkommunerna. Det finns tillgängliga
konstsnöspår i Håbo (Granåsen) och Sollentuna kommun (Bisslinge). I Järfälla
kommun finns också planering för en inomhusanläggning för skidåkning.
När det finns naturlig snö att tillgå anlägger kultur- och fritidskontoret skidspår
i Gröna Dalen samt i Hällkana friluftsområde. Kommunens invånare har även
möjlighet till utomhusaktiviteter vintertid såsom skridskoåkning på konstis och
på sjöar när isen är tillräckligt tjock. Vintertid är även kommunens välordnade
grillplatser belägna på natursköna platser mycket välbesökta.
Kultur- och fritidskontoret kan konstatera att det krävs stora ekonomiska
investeringar för byggnation av en konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Utöver detta kräver denna typ av anläggning en hög energiåtgång för
tillverkning av snön samt resurser för bemanning av anläggningen. I UpplandsBro kommun finns heller inte någon aktiv skidklubb som skulle kunna driva
anläggningen.
Kultur- och fritidskontoret har flera stora investeringar planerade i närbelägen
framtid. Det läggs också mycket resurser på att utöka bredden av aktiviteter för
barn- och ungdomar som går att genomföra under alla årets månader. I
dagsläget bedöms det därför inte aktuellt att investera i en konstsnöanläggning
för längdskidåkning. Någon ytterligare utredning i frågan bedöms inte heller
nödvändig.

Barnperspektiv
I Upplands-Bro kommun finns en mångfald av anläggningar både för inomhus
och utomhus aktiviteter. Dessutom finns ett livaktigt föreningsliv som
tillsammans med kommunens egna verksamheter erbjuder ett rikt kultur- och
fritidsliv. Allt detta sammantaget skapar fina möjligheter för barn och unga att
hitta något som passar just dem. I de fall, i detta fall längdskidor, aktiviteten
inte kan utövas i hemkommunen är läget och närheten till andra kommuner en
mycket viktig faktor för barns möjlighet att ändå finna just sin fritidsaktivitet.
Flera konstsnöspår finns i närliggande kommuner. En aktiv och meningsfull
fritid för barn och unga gynnar bland annat folkhälsan i stort då det minskar
den fysiska och psykiska ohälsan och ger förutsättningar för bättre skolresultat.
Kultur – och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Karin Haglund
Utredare

Maria Palm
Avdelningschef Fritid

Susanne Lindqvist
Avdelningschef Idrott och förening
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Datum

Vår beteckning

KFN 20/0228

Bilagor
1. Motion från Vänsterpartiet den 2 november 2020.
Beslut sänds till
 Motionsställaren
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Magda Bertz Wågström

2021-04-23

KS 21/0060

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Magda.BertzWagstrom@upplands-bro.se

Överenskommelse om samverkan vid
uppsökande verksamhet - munhälsa
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om samverkan
vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdutbildning) och nödvändig tandvård.
2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 30
juni år 2021.

Sammanfattning
Överenskommelsen är en revidering av tidigare överenskommelse från år 2012
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan
vid uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten omfattar personer
med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt
personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Kommunerna i Stockholms län ska lämna sina ställningstaganden till
den nya överenskommelsen. Svaren ska vara Storsthlm tillhanda senast den 30
juni 2021.
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens svar som inkommit
från Äldre- och omsorgsnämnden samt från Socialnämnden. Nämnderna
framför att den reviderade överenskommelsen inte medför någon betydande
förändring samt att Tandvårdsförordningen (1998:338) 12 § anger att regioner
och kommuner ska samverka så att de som tillhör målgruppen får det
tandvårdsstöd de har rätt till. Därför har nämnderna inget att invända mot
överenskommelsen, och rekommenderar att Kommunstyrelsen antar
överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 23 april 2021



Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021



Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård

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

2021-01-26

KS 21/0060

Kommunledningskontoret


Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin

Ärendet
Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år
2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.
Denna överenskommelse har nu reviderats vilket innebär att vissa delar har
omarbetats, uppdaterats och förtydligats. Revideringen har inte medfört någon
betydande förändring. Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma
och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning
erbjuds denna samt att vård- och omsorgspersonal får teoretisk och praktisk
undervisning i munhälsovård. Syftet med den uppsökande verksamheten är att
skapa förutsättningar för en god daglig munvård. Detta förutsätter en god
samverkan mellan region och kommun där ansvarsfördelning och samverkan är
tydlig och känd hos berörda verksamheter. Tandvårdsförordningen
(1998:1338) 12 § förtydligar att regioner och kommuner ska samverka så att de
som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till.
Den uppsökande verksamheten utförs av regionens avtalade tandvårdsföretag
som ansvarar för att utföra årliga munhälsobedömningar för de personer i
målgruppen som tackat ja till erbjudandet samt att utbilda kommunernas vårdoch omsorgspersonal i munhälsovård. Uppsökande verksamhet omfattar
personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Den uppsökande verksamheten ingår som en del i
tandvårdsstödet till vissa äldre och funktionshindrade, som infördes den 1
januari 1999. Den berättigade ska erbjudas att få ett minimerat besvär från
tänder och munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende.
Kommunens ansvar innebär bland annat i denna överenskommelse att:
-

aktivt arbeta för att identifiera alla som tillhör målgruppen
utfärda och förnya tandvårdstödsintyg skyndsamt
erbjuda munhälsobedömningar samt vid behov erbjuda nödvändig
tandvård
erbjuda berättigade en god daglig munvård där tid för daglig munvård
som ska ingå i den personlig hygienen
tillhandahålla en kontaktperson gentemot regionen som tar emot och
sprider information om den uppsökande verksamheten och deltar i
möten gentemot regionen
administrera behörighet för intygsutfärdare, tillse att dess går regionens
webbutbildning för intygsutfärdare samt ansvara för aktuella boendeoch kontaktuppgifter registreras och uppdateras
i samverkan med regionen och dess avtalade tandvårdsföretag samverka
för att ovanstående uppfylls
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Datum

Vår beteckning

2021-01-26

KS 21/0060

Kommunledningskontoret
Begreppet personer med ett varaktigt och omfattande behov av vård- och
omsorgsinsatser innebär ett behov av personlig omvårdnad större delen av
dygnet, det vill säga minst 3 ggr/dygn samt nattillsyn (vilken kan likställas med
trygghetslarm). Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas kvarstå
minst ett år.
Uppföljning av denna överenskommelse sker genom årliga möten med
kommunernas kontaktpersoner. Region Stockholm tillhandahåller rapporter till
respektive kommun från regionens IT-system som underlag för dessa
uppföljningar.
Socialkontorets bedömning
Socialkontorets bedömning är att då denna reviderade överenskommelse inte
medför någon betydande förändring mot tidigare version, samt att
Tandvårdsförordningen (1998:338) 12 § anger att regioner och kommuner ska
samverka så att de som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till,
så finns inget att erinra mot denna överenskommelse.

Barnperspektiv
Denna överenskommelse bedöms inte ha betydelse ur barnperspektiv då den
bygger på ett erbjudande som är frivilligt för den enskilde att acceptera eller
avstå från.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid
uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård
2. Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin
Beslut sänds till
 Kontorschef Socialkontoret
 Registrator Storshlm, registrator@storsthlm.se senast den 30 juni 2021
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From:
Sent:
To:

Registrator Storsthlm <registrator@storsthlm.se>
den 12 januari 2021 11:20

Subject:

Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid
uppsökande verksamhet - munhälsa
Överenskommelse munhälsovård.pdf; Rekommendation
munhälsovård.pdf

Attachments:

Till Registrator
Här kommer rekommendation om att anta
Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.
Vänligen skicka till Kommunstyrelsen och berörda förvaltningschefer inom socialförvaltning
Bakgrund
Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om samverkan
med Region Stockholm vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning)
och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar
för att de personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning
samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård. Den reviderade överenskommelsen
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innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett
till någon betydande förändring.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i
Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller
annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen,
dock tidigast 2021-09-01.
Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni år 2021 med e-post till
registrator@storsthlm.se.
Ange gärna Storsthlms diarienummer (Dnr S20/ 0164) i ämnesraden.
Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare Håkan Wramner,
hakan.wramner@storsthlm.se.

Bilagor
Rekommendation
Reviderad överenskommelse

Med vänlig hälsning

Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Plan 5 (röd hiss)
08-615 94 00, www.storsthlm.se
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1. Överen skommelsen s parter
Överenskommelsens parter är Region Stockholm och de 26
kommunerna i Stockholms län:
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåkers kommun
K ommu n ern a k allas gemen samt ” k ommu n erna” och var för si g
” k ommu nen”. Regi on Stockh olm kallas ” regi on en ” . K ommun ern a
och regionen gemen samt k allas ” partern a” .
Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part
och överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna
överenskommelse tillämpas.
Respektive part ska ansvara för att överenskommelsen är bindande
för och gälla eventuella underleverantörer.
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2. Storsthlms roll
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och
utvärdering av överenskommelsens övergripande och principiella
frågor samt tillämpning av denna överenskommelse i relation till
Region Stockholm.

3. Bakgrun d
Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett varaktigt behov
av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas
av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri munhälsobedömning i
hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift som öppen
hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.
Den uppsökande verksamheten ingår som en del i tandvårdsstödet
till vissa äldre och funktionshindrade, som infördes den 1 januari
1999. Den berättigade ska få minimerat besvär från tänder och
munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende.
Munhälsotillståndet ska inte försämra allmäntillståndet och inte ge
upphov till utökat omvårdnadsbehov.
Grunden för denna överenskommelse utgörs av tandvårdslag
(1985:125) och tandvårdsförordning (1998:1338). Region Stockholm
har enligt 8 a § tandvårdslag (1985:125) ansvar för uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård till individer som tillhör
målgruppen. Tandvårdsförordning (1998:1338) 12 § förtydligar att
regionen och kommunerna ska samverka så att de som tillhör
målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till.
I den uppsökande verksamheten som utförs av avtalade
tandvårdsföretag ingår dessutom munvårdsutbildning till vård- och
omsorgspersonal. Munvårdsutbildning ska inkludera teoretisk och
praktisk information om munvård som en del i omvårdnaden.

4. Syf te och gemen sam målsättn in g
Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa
förutsättningar för en god daglig munvård. Det förutsätter en god
samverkan mellan parterna där ansvarsfördelning och samverkan är
tydlig och känd hos berörda verksamheter. Överenskommelsen ska
förtydliga respektive parts ansvar samt det gemensamma ansvaret
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mellan region och kommun så att de personer som har rätt till
munhälsobedömning får erbjudande. Samt att de som tackar ja till
munhälsobedömning får den utförd och att personalgrupper får
undervisning i munhälsovård. Överenskommelsen avser
munhälsobedömning, munvårdsutbildning och nödvändig tandvård
oavsett boendeform eller regi.
Parterna är överens om följande gemensamma målsättning:
• Alla som tillhör målgruppen ska identifieras oavsett
boendeform eller driftsform.
• Tandvårdsstödsintyg ska utfärdas och förnyas skyndsamt.
• Berättigad med tandvårdsstödsintyg ska få erbjudande om
munhälsobedömning samt vid behov erbjudande om
nödvändig tandvård.
• Berättigad ska få en god daglig munvård.
• Regionen och kommunen ska tillsammans med avtalade
tandvårdsföretag samverka för att ovanstående uppfylls på ett
effektivt och patientsäkert sätt utifrån den berättigades behov.

5. Målgrupp
Bestämmelser om uppsökande verksamhet finns i 8 a § tandvårdslag
(1985:125). Berättigade till uppsökande verksamhet är personer som:
1. omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och
omsorgsinsatser och som
a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård
enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30),
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av
vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a
eller 2 b ovan.
Regionen ska också se till att målgruppen erbjuds nödvändig
tandvård. För den nödvändiga tandvården gäller fritt val av
tandvårdsutförare. Uppsökande verksamhet är inte en förutsättning
för att få nödvändig tandvård. Dels kan munhälsobedömning inte
hunnit bli genomförd innan behovet av nödvändig tandvård uppstått
dels kan individen valt att avstå från munhälsobedömningen.
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För att få tandvårdsstödsintyg ska den enskilde ha ett varaktigt behov
av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller omfattas av lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Med omfattande, menas personlig omvårdnad under större delen av
dygnet, det vill säga minst tre gånger/ dygn samt nattillsyn. Nattillsyn
kan likställas med trygghetslarm, förutsatt att omvårdnadsbehovet är
var aktigt och omfattande. Det kan finnas personer som uppfyller
kraven avseende omvårdnadsbehov, men avböjt nattillsyn. Även
dessa personer har rätt till tandvårdsstödsintyg.
Med varaktigt, menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år.

6. An svarsf ördeln in g och partern as åtagan den
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att
verksamheten fungerar på avtalat sätt. Parternas gemensamma
åtaganden innebär att:
• I mplementera och säkerställa att innehållet i
överenskommelsen är känt i samtliga berörda verksamheter .
• Gemensam uppföljning av överenskommelsen.

6.1

Regi on en s åt agan d en
Region Stockholm har ansvar för att uppsökande verksamhet,
munhälsobedömning, munvårdsutbildning och nödvändig tandvård
planeras, bedrivs, och säkerställs enligt regelverk.

Regi on en an svar ar f ör at t :
•

Tillhandahålla tandvårdsföretag som ska utföra den
uppsökande verksamheten i samverkan med kommunen.

•

Tillhandahålla I T-system för administration.

•

I nformera kommunen om vilka tandvårdsföretag som utför
uppsökande verksamhet. I nformationen görs tillgänglig i
regionens I T-system.
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6.2

•

I nformera om regler och riktlinjer samt eventuella
förändringar inom uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård.

•

Vid behov bistå kommunens intygsutfärdare i bedömning av
tandvårdsstödsintyg.

•

Utfärda tandvårdsstödsintyg till personer som får
hemsjukvård enligt målgrupp 2b.

•

Tillhandahålla webbutbildning för de personer som
administrerar och/ eller utfärdar tandvårdsstödsintyg.

•

Tillhandahålla ett munvårdskort som fylls i av
tandvårdsföretaget vid munhälsobedömning.

•

Tillhandahålla blankett om erbjudande om
munhälsobedömning.

•

Tillhandahålla en kontaktperson som bistår vid frågor samt tar
emot information om det uppstår situationer som inte
fungerar med tandvårdsföretaget som utför uppdraget.

K om m u n en s åt agan d en
Kommunen ska identifiera individer berättigade till
munhälsobedömning och nödvändig tandvård samt utfärda
tandvårdsstödsintyg och informera om munhälsobedömning och
nödvändig tandvård.
Kommunen ska samverka och planera med tandvårdsföretagen av
uppsökande verksamhet så att målgruppen erbjuds och erhåller
munhälsobedömning samt att vård- och omsorgspersonalen får
munvårdsutbildning.
K om m u n en an svar ar f ör at t :
•

Aktivt arbeta för att identifiera individer inom målgrupperna
som är berättigade till munhälsobedömning och nödvändig
tandvård.

•

Utfärda tandvårdsstödsintyg och informera den berättigade
om munhälsobedömning och nödvändig tandvård.
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•

Samverka och planera med tandvårdsföretag av uppsökande
verksamhet så att målgruppen erbjuds och erhåller
munhälsobedömning.

•

Årligen erbjuda och informera om munhälsobedömning till
personer som är berättigade till munhälsobedömning men
som tidigare tackat nej till munhälsobedömning.

•

Samverka och planera munvårdsutbildning med avtalade
tandvårdsföretag, samt anvisa lokal för dessa
utbildningstillfällen, så att vård- och omsorgspersonal erhåller
årlig munvårdsutbildning.

•

Säkerställa att vård- och omsorgspersonal deltar vid
munhälsobedömning för att informera tandvårdsutföraren om
den berättigades allmäntillstånd och ta del av givna
rekommendationer och instruktioner.

•

Säkerställa att den berättigade ges daglig munvård enligt
tandvårdsutförararens rekommendationer. Tid för daglig
munvård ska ingå i personlig hygien.

•

Uppgift om den berättigades fasta tandvårdskontakt ska
finnas dokumenterad och tillgängligt för berörd personal för
att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.

•

När behov av tandvård föreligger kunna vara kontaktlänk
(exempelvis boka tider och se till att personen får tandvård).

•

Tillhandahålla en kontaktperson gentemot regionen som i
kommunen är ansvarig för att ta emot och sprida information
från regionen om den uppsökande verksamheten.
Kontaktpersonen ska delta i möten med regionen och ansvara
för att informera regionen om förändringar i kommunens
organisation och annat som berör den uppsökande
verksamheten.

•

Administrera behörighet för intygsutfärdare. Ansvara för att
samtliga går regionens webbutbildning för intygsutfärdare för
att säkerställa att alla har aktuell kompetens för att kunna
identifiera vilka individer som är berättigade.

•

Använda regionens I T-stöd för samtlig administration som
gäller den uppsökande verksamheten gentemot regionen.
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•

Ansvara för att aktuella boende- och kontaktuppgifter
registreras och uppdateras.

7. Organi sati on f ör samverkan
7.1

L än söver gr i p an de sam ver k an
Det finns en politisk styrgrupp för samverkan i länet med
representation från kommunerna i länet, genom Storsthlms styrelse
och H älso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Den politiska
styrgruppen kallas Vård i Samverkan (VIS) och är ett forum för
samverkan och beredning inför beslut i respektive organisation i
frågor som rör hälsa, vård och omsorg. Som stöd i sitt arbete har VIS
en tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och omsorg, och
ytterligare samrådsgrupper som ansvarar för olika sakområden.
Tjänstemannastyrgruppen har i uppdrag att förvalta denna
överenskommelse och länsövergripande rutiner kopplade till
överenskommelsen. I uppdraget ingår vidare att hantera avsteg och
tvister, samt att gemensamt, initiera, utveckla och följa upp att denna
överenskommelse följs.

8. Än dri n gar av överen skommelsen
Eventuella ändringar av och tillägg till denna överenskommelse kan
initieras av parterna och ska godkännas av samtliga parter.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar
överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga
ändringar och anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella
riktlinjer görs av Region Stockholm i samråd med Storsthlm.

9. Eskalerin gstrappa vi d oeni ghet
Vid parts eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen eller
rutin som är kopplade till överenskommelsen, eller oenighet om
tolkning av överenskommelse eller rutin ska följande
eskaleringstrappa tillämpas:
1. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska i första
hand lösas av parterna på lokal nivå i kommunen och Region
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Stockholm, såvida dessa inte är av en sådan principiell
karaktär att det kan antas påverka andra parter.
2. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning som inte kan
lösas på lokal nivå hanteras i första hand av den
samrådsgrupp/ styrgrupp som utsetts att ansvara för
sakområdet.
3. I det fall den samrådsgrupp/ styrgrupp inte kan lösa en fråga
om avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning, ska frågan
hanteras av regionens och kommunernas gemensamma
tjänstemannastyrgrupp för Sammanhållen vård och omsorg.
4. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet av den
politiska styrgruppen VI S som har tolkningsföreträde gällande
överenskommelsen.

10.U ppf öljn in g
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelsen
regelbundet följs upp, att stämma av resultatet av uppföljningen med
varandra samt vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att
överenskommelsen och tillhörande rutin följs.
Överenskommelsen ska följas upp årligen genom möte med
kommunkontaktpersoner. Kommunen ansvarar för att följa upp
uppsökande verksamhet och ska av regionen få information om sin
kommun/ stadsdel. Region Stockholm tillhandahåller
kommunen/ stadsdelen rapporter som hämtas i regionens I T-system.
Rapporterna ska minst innehålla information om:

•

Antal utfärdare av tandvårdsstödsintyg som klarat
kunskapstest.

•

Antal berättigade som erbjudits munhälsobedömning.

•

Antal berättigade som tackat ja till munhälsobedömning.

•

Antal berättigade som tackat nej till munhälsobedömning.

•

Antal utförda munhälsobedömningar.

•

Antal vård- och omsorgspersonal som har deltagit i
munvårdsutbildning.
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Kommunen ska vara regionen behjälplig vid uppföljning av den
uppsökande verksamheten.
Erfarenheterna av denna överenskommelse och dess rutiner ska
följas upp löpande av Region Stockholm och Storsthlm.

11. Överen skommelsen gi lti ghetstid och
upphöran de
Överenskommelsen börjar gälla när Region Stockholm och samtliga
länets 26 kommuner antagit den, och tidigast från 2021-09-01.
Överenskommelsen gäller därefter tills vidare. Överenskommelsen
ersätter tidigare överenskommelse från år 2012.
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tolv
(12) månader.
Om en kommun säger upp överenskommelsen gäller uppsägningen
endast den kommunen och överenskommelsen fortsätter att gälla för
övriga parter.

12. Övri g i nf ormati on
Denna överenskommelse ska läsas tillsammans med dokumentet
Rutin för samver kan vid uppsökande ver ksamhet
(munhälsobedömning och munvår dsutbildning) och nödvändig
tandvår d som beskriver för kommunens personal hur uppdraget
fungerar i praktiken.
Rutin för samver kan vid uppsökande ver ksamhet
(munhälsobedömning och munvår dsutbildning) och nödvändig
tandvår d förvaltas av Region Stockholm, tandvårdsenheten.
Revidering av dokumentet sker löpande i samråd med
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.
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13. Def i ni ti on slista
K om m u n en
Kommunen och eventuell vårdgivare/ utförare.
Vår d - och om sor gsp er son al
Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
och/ eller socialtjänst, här inkluderas också hemtjänstpersonal.
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REKOMMENDATION UT
2020-12-10
S/20/0164

Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning

Rekommendation om att anta
Överenskommelse om Samverkan vid
uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig
tandvård
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 december 2020 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm avseende samverkan vid uppsökande
verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse
om samverkan med Region Stockholm vid uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.
Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de
personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning
samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård. Den reviderade
överenskommelsen innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats,
men revideringen har inte lett till någon betydande förändring.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Beskrivning av ärendet
Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år 2012 en
överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning
och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar
parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till
munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning samt att
personalgrupper får undervisning i munhälsovård.
Den uppsökande verksamheten omfattar personer med ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till
avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift
som hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.
I den uppsökande verksamheten som utförs av avtalade tandvårdsföretag ingår
dessutom munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal. Munvårdsutbildning ska
inkludera teoretisk och praktisk information om munvård som en del i omvårdnaden.
Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa förutsättningar för en god daglig
munvård. Detta förutsätter en god samverkan mellan region och kommun där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.
Den reviderade överenskommelsen innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats
och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande förändring.
Tills att den reviderade överenskommelsen träder i kraft kommer ett nytt
rutindokument att tas fram tillsammans med kommunerna i länet.

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat
anta överenskommelsen, dock tidigast 2021-09-01.
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Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni år 2021 med
e-post till registrator@storsthlm.se.

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare

Bilagor
1.

Ny överenskommelse

Med vänlig hälsning

Förbundsordförande Storsthlm

Förbundsdirektör Storsthlm
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
HSN 2020-0918
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Samverkan vid uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och
munvårdsutbildning) och nödvändig
tandvård
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Specialiserad vård
Tandvårdsenheten
Box 6416
113 82 Stockholm
08-123 133 00
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Rutin för samverkan inöm
uppsökande verksamhet
Region Stockholms tandvårdsstöd omfattar personer som är folkbokförda i
Stockholms län.
Rutinen gäller tidigast från 1 september 2021.
Rutinen förvaltas och revideras löpande av tandvårdsenheten i samråd med
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.
Tandvårdsenheten är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region
Stockholm. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp
tandvårdsverksamheten för barn- och ungdomstandvård samt regionfinansierat
tandvårdsstöd till vuxna.
Vid frågor om den uppsökande verksamheten och tandvårdsstödsintyg kontakta
er kommunala kontaktperson för uppsökande verksamhet i kommun.

Vid frågor till tandvårdsenheten:
Telefon

08-123 133 00, knappval 3, mån-fre kl. 9-11

Mail

tandvardsenheten.hsf@sll.se

Postadress Box 6416, 113 82 Stockholm
För IT support vid systemfrågor kontakta:
Supportformulär

http://tellus.sll.se/

Telefon

08-123 133 00 knappval 1, mån-fre kl. 7-17.30
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Inledning
Grunden för denna rutin utgörs av tandvårdslag (1985:125) och
tandvårdsförordning (1998:1338). Överenskommelsen mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län är ett övergripande dokument
som beskriver parternas ansvarsområde medan rutinen är en beskrivning om
hur det praktiskt ska fungera inom uppdraget.
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län ska samverka för att vissa
äldre och funktionshindrade som omfattas av tandvårdsstödet erbjuds
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Det är kommunen som ska
identifiera de personer som har rätt till tandvårdsstödsintyg och möjliggöra att
tandvårdspersonal kan genomföra munhälsobedömning och
munvårdsutbildning. I de fall en kommunkontakt saknas eller vid externa
placeringar utfärdar tandvårdsenheten tandvårdsstödsintyg.
Region Stockholm har tecknat avtal med tandvårdsföretag som utför den
uppsökande verksamheten, där munhälsobedömning ingår. Den berättigade
kan inte välja vem som utför munhälsobedömningen.
Personer som är berättigade till uppsökande verksamhet ska erbjudas avgiftsfri
munhälsobedömning en gång per år. Munhälsobedömningen innebär att
tandvårdspersonalen gör en bedömning av munhåla, tänder, och
tandersättningar samt ger den berättigade och vård- och omsorgspersonal,
information och instruktion om behovet av daglig munvård. Bedömningen
består även av individuell rådgivning om hur den dagliga munvården ska skötas.
Om det finns behov av nödvändig tandvård ska tandvårdspersonalen informera
den enskilde och berörd personal. Den berättigade väljer själv vem som utför
den nödvändiga tandvården.

Tandvårdsstödsintyg Målgrupp
Bestämmelser om uppsökande verksamhet finns i 8a § tandvårdslag
(1985:125).
För att få tandvårdsstödsintyg ska den enskilde ha ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser eller omfattas av lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Intyg kan utfärdas från och med det år
personen fyller 24 år.
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I vissa fall måste man tillämpa en samlad bedömning gällande
omvårdnadsbehovet, se rubrik Behovet av omvårdnad.

Berättigade grupp N1
Personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap. 1
§ hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och som har ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser.
Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg vid biståndsbedömning alternativt av
behörig personal på boendet.

Berättigade grupp N2
Personer som får varaktig och omfattande hemsjukvård (sjukvård i hemmet).
Personer som får omfattande medicinsk behandling och har ett varaktigt behov
av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Personer som endast får enklare
medicinsk behandling omfattas inte, exempelvis omläggning av bensår eller
hjälp med ögondroppar.
Tandvårdsenheten utfärdar tandvårdsstödsintyg efter inkommit intyg från
sjukvården som styrker att personen tillhör målgruppen.

Berättigade grupp N3
Personer som omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Boendeformen är inte avgörande och personen har
rätt till tandvårdsstödsintyg oavsett pågående insats eller inte.
Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten kan vid externa
placeringar i annan kommun inom Stockholms län utfärda tandvårdsstödsintyg
förutsatt att den enskilde omfattas av LSS och att underlag som styrker detta
finns.

Sida 5

a - KS 21/0060-2 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

Berättigade grupp N4
Berättigade grupp 4a
Personer som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vårdoch omsorgsinsatser. Personer som får omvårdnad via kommunens hemtjänst
och/ eller närstående.
Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten utfärdar
tandvårdsstödsintyg till personer som inte har kontakt med kommunen. Intyg
om omvårdnadsbehovet måste styrkas från läkare eller distriktssköterska.
Berättigade grupp 4b
Personer som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vårdoch omsorgsinsatser och har en psykossjukdom eller annan grav psykisk
störning som varat längre än ett år. Den diagnosticerade psykiska sjukdomen
ska ha medfört ett omfattande funktionshinder som gör att man av egen kraft
inte kan uppsöka tandvården eller inse behovet av tandvård.
Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten utfärdar
tandvårdsstödsintyg till personer som helt saknar kontakt med kommunen,
förutsatt att adekvat underlag från socialpsykiatri inkommer till
tandvårdsenheten.

Behovet av omvårdnad
Det är inte boendeformen som är avgörande för om en person omfattas, utan
det individuella behovet av omvårdnad.
Omvårdnad innebär i detta sammanhang att personal inom hemtjänst, sjukvård
eller närstående, rent praktiskt ger vård eller omsorg till någon annan person.
Det är den samlade bedömningen av omvårdnadsbehovet som avgör om en
person är berättigad, det innebär exempelvis att en person kan få hjälp av både
närstående och hemtjänstpersonal.
Med omfattande, menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det
vill säga minst tre gånger/dygn samt tillsyn under natten. ”Tillsyn under natten”
kan likställas med trygghetslarm, förutsatt att omvårdnadsbehovet är varaktigt
och omfattande. Det kan finnas personer som uppfyller kraven avseende
omvårdnadsbehov, men avböjt nattillsyn. Även dessa personer har rätt till
tandvårdsstödsintyg.
Med varaktigt, menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år.
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Munhälsobedömning
Den berättigade ska erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning en gång per år. Det
är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar som utförs av
legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i egen bostad eller på
särskilt boende.
Syftet är att ge individuella råd om munhygien till patienten och den som sköter
omvårdnaden så att den dagliga munvården utförs, samt att en
behovsbedömning av nödvändig tandvård görs. Om personen tackar nej till
munhälsobedömning ska personen få ett nytt erbjudande året därpå av
kommunen.
Vård- och omsorgspersonal ska aktivt delta för att ge information om personens
allmäntillstånd och speciella problem. Tandvårdspersonalen utför
munhälsobedömning och registrerar epidemiologiska uppgifter, exempelvis
tuggförmåga och eventuell förekomst av smärta. Vård- och omsorgspersonal ska
även ta emot praktiska råd om hur den dagliga munhygienen ska skötas.
Individuella instruktioner om munvård upprättas på ett munvårdskort som ett
stöd för den dagliga munvården. Munvårdskortet förvaras tillgängligt för den
som hjälper till med den dagliga munvården.
Ordination ges i förekommande fall efter munhälsobedömning till ansvarig
sjuksköterska.

Munvårdsutbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning i munhälsa till vård- och
omsorgspersonal. Tandvårdsföretag som har avtal med Region Stockholm
ansvarar för utbildningen. Munvårdsutbildning ska inkludera teoretisk och
praktisk information om munvård som en del i omvårdnaden.
Utbildningstillfällena ska planeras i samverkan med ansvarig för vård- och
omsorgspersonalen och anpassas efter det behov personalen har.
Munvårdsutbildningarna syftar till att personalen ska ha kompetens att:
sköta den dagliga vården av mun och tänder, inklusive broar, proteser och
implantat,
tolka signaler och symptom som uttrycker behov av odontologiska
vårdinsatser,
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förstå behandlingsråd från tandvårdspersonal, bl.a. genom munvårdskortets
uppgifter.
Genom regelbunden utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande
av daglig munvård. Kommunen är ansvarig för att berörd vård- och
omsorgspersonal genomgår munvårdsutbildningar.
Tandvårdsföretaget ska förutom munvårdsutbildning erbjuda att utbilda
munvårdsambassadörer på särskilda boenden. Ambassadörerna ska få
spetskompetens i munhälsa och vara ett stöd för övrig personal samt en länk
mellan tandvården och boendet. Tandvårdsföretaget beskriver hur
munvårdsambassadörer ska få sin spetskompetens. Planering sker i samråd
mellan tandvårdsföretag och ansvarig på det särskilda boendet och/eller
medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun.
Om fler tillfällen av munvårdsutbildning önskas per år planeras det i samråd
med tandvårdsföretaget.

Nödvändig tandvård
Bedömning av tandvårdsinsatser ska göras med hänsyn till den enskildes
allmäntillstånd. Nödvändig tandvård ges för att förbättra förmågan att äta, tala
och inte ha ont. Om den enskildes allmäntillstånd inte tillåter mer omfattande
behandling ska fokus riktas mot att motverka besvär, lidande och sjukdom i
munnen.
För den nödvändiga tandvården kan den berättigade själv välja
tandläkare/tandhygienist. Om den berättigade inte har någon tandläkare/
tandhygienist är det den som har avtal om uppsökande verksamhet som ska
erbjuda att utföra nödvändig tandvård. Berörd personal ska hjälpa till att boka
tider och se till att den berättigade kommer till tandläkare/tandhygienist.
Vid akuta besvär kontaktas den ordinarie tandläkaren, om sådan inte finns kan
tandvårdföretag som har avtal inom uppsökande verksamhet kontaktas.
Munhälsobedömning är inte en förutsättning för att få nödvändig tandvård.
Personer som är berättigade till tandvårdsstödsintyg har rätt till nödvändig
tandvård oavsett om hen tackat ja eller nej till munhälsobedömning.
Nödvändig tandvård får inte utföras av tandvårdsföretaget i personens boende
på samma dag som munhälsobedömning, såvida den inte bedöms som akut.
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Webbutbildning för
intygsutfärdare
Region Stockholm tillhandahåller en webbutbildning som riktar sig till alla som
utfärdar tandvårdsstödsintyg eller gör en bedömning om en person har rätt till
tandvårdsstödsintyg.
Syftet med utbildningen är att stärka kunskaperna om tandvårdsstödet och ge
förutsättning till att alla som är berättigade till tandvårdsstödsintyg ska få det
på lika grunder. Utbildningen handlar om Region Stockholms tandvårdsstöd
och beskriver på vilka grunder ett tandvårdsstödsintyg kan utfärdas. Den består
av två delar, webbutbildning i Lärtorget och kunskapstest i IT-systemet
Symfoni.
Webbutbildning i Lärtorget finns på lartorget.sll.se, gå till publika kurser sök på
tandvårdsstödsintyg. Kursen heter Utbildning för utfärdare av
tandvårdsstödsintyg.
För att få utfärda tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni krävs att
utfärdaren även svarar på sex frågor som ingår i ett kunskapstest.
Kunskapstestet finns i inloggat läge i IT-systemet Symfoni. Testet görs vid ett
tillfälle och behörigheten till systemet sker automatiskt när alla svar är
godkända.

Erbjudande om
munhälsobedömning
I samband med att ett tandvårdsstödsintyg utfärdas ska den berättigade
informeras om, och erbjudas en årlig munhälsobedömning. Det är viktigt att
den enskilde förstår vad hen har tackat ja eller nej till. Svaret registreras i
Symfoni.
Processbeskrivning:
1. Kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska vid
särskilt boende eller annan behörig intygsutfärdare identifierar de
personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar sedan ett
tandvårdsstödsintyg. I samband med identifieringen erbjuds personen en
munhälsobedömning. Blanketten Munhälsobedömning – ett erbjudande
ska användas. Blanketten kan skrivas ut från Symfoni, svaret registreras
sedan i IT-systemet Symfoni. Om personen tackar ja till
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munhälsobedömning ska kontaktuppgifter registreras, dessa används av
tandvårdsföretaget för att boka munhälsobedömningen.
2. Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm får
information om vilka personer som tackat ja till munhälsobedömning
genom IT-systemet Symfoni.
Information om tandvårdsstödsintyg och vad intyget ger rätt till skickas
till den berättigade personens folkbokföringsadress eller till den adress
som är angiven i IT-systemet Symfoni.
3. Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm kontaktar den
enskilde för att boka en munhälsobedömning. Det ska ske inom tre
månader från det att tandvårdsstödsintyget utfärdats. Planeringen sker
med de kontaktuppgifter som finns registrerade i IT-systemet Symfoni.
Det är viktigt att kontaktuppgifterna är korrekta och uppdateras när
något förändras.
Om munhälsobedömningen ska utföras i särskilt boende ska uppgift om
ansvarig kontaktperson registreras i IT-systemet Symfoni. Om
munhälsobedömningen ska utföras i egen bostad ska utfärdaren
registrera kontaktuppgifter till exempelvis hemtjänst eller närstående
eller företrädare för den enskilde.
4. Vid munhälsobedömningen ska vård- och omsorgspersonal för den
enskilde delta för att ge information om personens allmäntillstånd och
situation. Personalen ska också ta emot de instruktioner som ges om
varje person.
Tandvårdspersonal utför munhälsobedömningen och skriver
rekommendationer på ett munvårdskort för den dagliga munvården som
sparas i den enskildes hem.
5. Om personen bedöms vara i behov av nödvändig tandvård lämnas
ordination om detta till sjuksköterska. Detta dokumenteras i
patientjournalen om det finns ett kommunalt hälso- och
sjukvårdsansvar.
6. Personer som är berättigade till tandvårdsstöd, men som tackat nej till
munhälsobedömning, ska av kommunen få ett nytt erbjudande
nästkommande år. Uppgifter om vilka de är hittas i IT-systemet Symfoni
rapport 3. Svaret registreras i IT-systemet Symfoni, även om svaret är nej
tack som föregående år ska svaret uppdateras med aktuellt datum.
Personer som tackat ja till munhälsobedömning får med automatik en ny
munhälsobedömning nästkommande år.
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Tandvårdsstödsintyg
Tandvårdsstödsintyget utfärdas av exempelvis biståndshandläggare, LSShandläggare, sjuksköterska eller annan behörig intygsutfärdare. Information
om tandvårdsstödsintyget skickas till den berättigades adress eller boendeenhet
som anges i Symfoni. Tandvårdspersonal kan se giltigt tandvårdsstödsintyg i ITsystemet Symfoni efter att den berättigade legitimerat sig. Den berättigade kan
logga in i 1177 e-tjänster och se sitt tandvårdsstödsintyg.
Tandvårdsstödsintyg som utfärdats på felaktiga grunder dras in av
tandvårdsenheten. Kommunens utfärdare av tandvårdsstödsintyg meddelar
skriftligt den som fått felaktigt tandvårdsstödsintyg och kopian skickas till
tandvårdsenheten.

Giltighetstid
Det går inte att förlänga ett pågående tandvårdsstödsintyg. När ett
tandvårdsstödsintyg går ut makuleras intyget automatiskt i IT-systemet
Symfoni. Ett nytt kan utfärdas tidigast påföljande dag efter ny bedömning.
N1 10 år
N2 4 år
N3 4 år
N4 4 år
Giltighetstiden är fastställd enligt ovanstående men går att förkorta vid behov.
Den som folkbokför sig i annat län eller avlider får sitt tandvårdsstödsintyg
makulerat i IT-systemet Symfoni per automatik.

Val av patientkategori
Patientkategori (N1-N4) väljs automatiskt i IT-systemet Symfoni när man
registrerar den berättigades boende.
För person med omvårdnadsbehov som placeras på särskilt boende väljs
namn på boende i rullisten i IT-systemet Symfoni (N1).
För person med omvårdnadsbehov som tillhör hemsjukvård utfärdar
tandvårdsenheten intyg (N2).
För person som omfattas av LSS och placeras på LSS boende väljs namn på
boende i rullisten i IT-systemet Symfoni (N3).

Sida 11

a - KS 21/0060-2 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

För person med omvårdnadsbehov som bor i egen bostad väljs: Egen bostad
(N4).
För person som omfattas av LSS och bor i egen bostad väljs: LSS egen
bostad (N3).
För person som placerats i HVB hem eller korttidsboende väljs: Egen bostad
(N4)/ LSS egen bostad (N3), då dessa boenden inte registreras i IT-systemet
Symfoni.

Externa placeringar
Extern placering i annan kommun inom Stockholms län
Vid placering av en berättigad person (folkbokförd i Stockholms län) på ett
boende i en annan kommun kan biståndshandläggaren eller LSS handläggaren
inte utfärda tandvårdsstödsintyget. Det beror på att behörigheten endast gäller
den kommun/stadsdel där handläggaren är verksam. I dessa fall ska ett
underlag skickas per post för säker personuppgiftshantering till
tandvårdsenheten för utfärdande av tandvårdsstödsintyg. Underlaget ska
innehålla information om;
Personuppgifter.
Boendeplacering (namn och adress på boendet).
Munhälsobedömning (svar, ja eller nej tack).
Kontaktuppgifter för bokning av munhälsobedömning om personen tackat
ja.
Extern placering i annat län
Vid placering av en berättigad person (folkbokförd i Stockholms län) på ett
annat boende i annat län kan biståndshandläggaren eller LSS handläggaren
utfärda tandvårdsstödsintyg på vanligt sätt i IT-systemet Symfoni. På grund av
att boendet inte finns i IT-systemet Symfoni måste man vid utfärdandet välja att
placera personen på egen bostad eller LSS egen bostad. Berättigad person ska
inte registreras för munhälsobedömning i Stockholms län då
munhälsobedömning utförs i länet där personen är boende.
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Administration av
boendeenheter
Alla särskilda boenden och LSS boenden ska registreras och uppdateras av den
boendesamordnare som är verksam i den kommun eller stadsdel i Stockholms
stad där boendet ligger. Boende för korttidsvistelse och HVB hem ska inte
registreras i IT-systemet Symfoni.

Beskrivning av roller och
behörigheter i IT-systemet
Symfoni
Nedan beskrivs roller och behörigheter i IT-systemet Symfoni. Kommunen
ansvarar för vilken funktion i kommunen som ska tilldelas en eller flera roller
med kopplad behörighet.

Kommunal kontaktperson
Kommunal kontaktperson är en kontaktperson mot tandvårdsenheten. Som
kommunal kontaktperson tilldelas behörigheterna:
• Att administrera intygsutfärdare.
• Att administrera tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni.
Kommunal kontaktperson är ansvarig för:
• Att utse och ge behörighet till intygsutfärdare samt uppdatera
förändringar vid behov.
• Att intygsutfärdare går regionens webbutbildning (Utbildning för
utfärdare av tandvårdstödsintyg) på Lärtorget och genomför
kunskapstestet i IT-systemet Symfoni. Kontaktpersonen ska också
informera om att utbildningen på Lärtorget är ett kunskapsstöd som är
tillgänglig för alla som är berörda i processen av utfärdande av
tandvårdsstödintyg.
• Att säkerställa att det finns en funktion inom kommunen som registrerar
och uppdaterar boendeenheter oavsett regi. Detta kan vara
kontaktpersonen eller överlåtas till annan funktion i kommunen. Den
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särskilda behörigheten kallas boendesamordnare i IT-systemet Symfoni
och läggs upp av tandvårdsenheten.
• Att delta i möten som tandvårdsenheten bjuder in till.
• Att information som tandvårdsenheten delger gällande uppsökande
verksamhet kommuniceras till berörda i kommunen.
• Att informera tandvårdsenheten om förändringar i kommunens
organisation och annat som berör den uppsökande verksamheten.
• Att nytt erbjudande om munhälsobedömning ges årligen till personer
som tackat nej. Uppgiften kan överlåtas till ansvarig på särskilda
boenden eller ansvarig handläggare för personer som bor i egen bostad.
• Att följa upp den uppsökande verksamheten med hjälp av
statistikrapporter i IT-systemet Symfoni.
• Att kontakta tandvårdsenheten i de fall den uppsökande verksamheten
inte fungerar enligt överenskommelsen.
Kommunal kontaktperson har möjlighet att överlåta administrativa
uppgifter i IT-systemet Symfoni till person som får rollen kommunal
administratör. Rollen tilldelas behörigheterna:
•

att administrera intygsutfärdare.

•

att administrera tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni.

Rollerna kommunal kontaktperson och kommunal administratör beställs
och registreras av tandvårdsenheten i IT-systemet Symfoni.

Boendesamordnare
I varje kommun ska det finnas en funktion som registrerar och uppdaterar
boendeenheter oavsett regi. Detta kan vara kontaktpersonen eller överlåtas till
annan funktion i kommunen. Den särskilda behörigheten kallas
boendesamordnare i IT-systemet Symfoni och läggs upp av tandvårdsenheten.
Rollen innebär att via IT-systemet Symfoni:
Lägga upp nya boendeenheter oavsett regi.
Uppdatera förändringar av kontaktuppgifter till boendeenheter.
Meddela tandvårdsenheten om boenden som stängt.

Sida 14

a - KS 21/0060-2 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

Intygsutfärdare
Rollen intygsutfärdare tilldelas av kommunal kontaktperson eller kommunal
administratör. Intygsutfärdare får behörigheten att administrera
tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni. Intygsutfärdare är exempelvis
biståndshandläggare, LSS handläggare, sjuksköterska på boende,
verksamhetschef på boende. Intygsutfärdare är ansvarig för:
Att genomföra webbutbildning för intygsutfärdare på Lärtorget samt
genomföra det obligatoriska kunskapstestet i IT-systemet Symfoni.
Att identifiera berättigade till tandvårdsstödsintyg och utfärda
tandvårdsstödsintyg.
Att erbjuda och informera den berättigade om munhälsobedömning och
nödvändig tandvård samt skillnaden mellan dessa.
Att registrera berättigades ”ja tack” eller ”nej tack” till munhälsobedömning i
IT-systemet Symfoni.
Att berättigade ska registreras på rätt boendetyp, se rubrik
Tandvårdsstödsintyg/ Val av patientkategori.
Ytterligare ansvar för intygsutfärdare på särskilda boenden:
Uppdatera patientuppgifter vid omplacering och för nyinflyttade på
boendeenheten i IT-systemet Symfoni.
• Alla personer på boendet som tackat ja till munhälsobedömning ska få
det årligen. Tandvårdsföretaget som har avtal med regionen tar kontakt
med boendet för att boka in munhälsobedömningar.
Munhälsobedömningen ska planeras så att personal aktivt deltar.
I IT-systemet Symfoni, ta fram rapport 3 för egna boendeenheten och erbjud
på nytt alla berättigade som tidigare tackat nej till munhälsobedömning.
Uppdatera patientuppgifter i IT-systemet Symfoni även om personen tackat
nej på nytt så att svarsdatum uppdateras.
Notera den berättigades fasta tandläkare/tandhygienist. Övrig personal ska
känna till vilken tandläkare/tandhygienist som personen har.
Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter
som har rätt till nödvändig tandvård.

Sida 15

a - KS 21/0060-2 Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

Informationssystem-IT
system
Symfoni är ett elektroniskt system som används av Region Stockholm för att
administrera den regionfinansierade tandvården. Systemet ska användas av
kommunen för att administrera boendeenheter samt användas för att erbjuda
munhälsobedömning till berättigad och registrera tandvårdsstödsintyg. I
systemet finns även rapporter och information om tandvårdsföretag som har
avtal med regionen.
Symfoni används också av tandvårdsföretag som har avtal inom uppsökande
verksamhet. Tandvårdsföretagen får information om vilka som tackat ja till
munhälsobedömning och som ska munhälsobedömmas.

Avvikelser
Om den uppsökande verksamheten inte fungerar enligt överenskommelsen ska
tandvårdsenheten informeras via ett formulär i IT-systemet Symfoni. Exempel
på avvikelse som kan rapporteras är när samarbetet mellan tandvårdsföretag för
munhälsobedömning och munvårdsutbildning och boendeenhet inte fungerar.

Avgifter
Munhälsobedömning är avgiftsfri för den berättigade och ska erbjudas en
gång per år.
Munvårdsutbildning och munvårdsambassadörsutbildning är avgiftsfri och
ska erbjudas minst en gång på år.
När den enskilde är i behov av nödvändig tandvård gäller samma avgifter
som för öppen hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet
och registreras i Region Stockholms elektroniska e-frikortstjänst. För
berättigade över 85 år är det avgiftsfritt.
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Definitionslista
Kommunen
Kommunen och eventuell vårdgivare/utförare.
Vård- och omsorgspersonal
Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller
socialtjänst, här inkluderas också hemtjänstpersonal.
Egen bostad
Personer bosatta i egen bostad. I kommunen brukar det kallas ordinärt boende
men enligt tandvårdslag (1985:125) heter det egen bostad. Tandvårdsenheten
skriver därför genomgående egen bostad.
Särskild bostad
Personer bosatta på särskilt boende exempelvis äldreboende eller LSS-boende.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Hillevi Montor

2021-04-26

KS 21/0297

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Namnbyte – Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021. Namnbytet innebär
inte någon förändring vad gäller ansvaret för handlingar och
förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och arbetslivsnämnden, så
som avtal och styrdokument med mera.

Sammanfattning
Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige
den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver
dess fortsatta ansvarsområden.
Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i
nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara
namnändringen.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutade den 22 april att överlämna
förslaget av namnbyte till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2021



Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 22 april 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Vad nämnden heter har inga direkta konsekvenser för barn och unga eller deras
livsmiljö. Däremot är det av vikt att nämndens namn beskriver vilka
verksamheter den ansvarar för så att fokus riktas mot rätt målgrupper.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-26

KS 21/0297

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den
22 april 2021
Beslut sänds till
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
 De valda
 Kommunikationsavdelningen
 Kontaktcenter
 Ekonomi
 Löner
 Kansliavdelningen
 Förtroendemannaregistret
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73 Namnbyte – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

Namnbyte - Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GAN 21/0042

Beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021.
Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och
arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.

Sammanfattning
Med anledning av att arbetsmarknadsenheten (AME) flyttades från Gymnasieoch arbetslivsnämnden till Socialnämnden enligt beslut i Kommunfullmäktige
den 16 december 2021 föreslås ett namnbyte för nämnden, som bättre beskriver
dess fortsatta ansvarsområden.
Beslutet om namnbyte innebär att redaktionella ändringar kan behöva göras i
nämndens reglemente och andra övergripande styrdokument för att motsvara
namnändringen.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2021



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2020

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Gymnasie- och arbetslivsnämnden byter namn till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att namnbytet gäller från och med den 1 juli år 2021.
Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller ansvaret för
handlingar och förpliktelser som idag ligger på Gymnasie- och
arbetslivsnämnden, så som avtal och styrdokument med mera.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-22

Beslutsgång
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasieoch arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Emine Korkmaz

2021-05-10

KS 21/0329

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se

Tillfällig ändring av taxa för markupplåtelse av
uteserveringar i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar, foodtrucks och
torghandel på kommunal allmän plats under 2021.

Sammanfattning
Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för
uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro
kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den
rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att
hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i
större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I
Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till
uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för
restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar
avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en
ansträngd bransch.
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för
2021.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021
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Ärendet
Den 19 april 2021 fattade Tekniska nämnden ett beslut om att föreslå
Kommunfullmäktige att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för
uteserveringar på kommunal allmän plats under 2021. Detta då Upplands-Bro
kommuns restaurangägare upplever en minskad försäljning på grund av den
rådande pandemin. Med uteserveringar ges en ökad möjlighet för gästerna att
hålla distans enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt att i
större utsträckning vara utomhus vilket bidrar till minskad smittspridning. I
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Datum

Vår beteckning

2021-05-10

KS 21/0329

Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun ger samhällsbyggnadskontoret markupplåtelser till
uteserveringar på allmän plats, vilket är belagt med en avgift för
restaurangägaren. Genom att göra markupplåtelser för uteserveringar
avgiftsfria under 2021 kan Upplands-Bro kommun bidra till att stötta en
ansträngd bransch.
Samhällsbyggnadskontoret kommer fortfarande att bedöma ansökningarna
utifrån andra aspekter så som tillgänglighet och fria ytor. Avgiftsfriheten för
uteserveringarna på allmän plats innebär inte att restaurangägare kommer att få
en större yta om kommunen inte tar ut någon avgift utan beslut om
godkännande innebär endast befrielse från att betala avgift för upplåtelse av
uteserveringar för 2021. I övrigt ska av Kommunfullmäktige beslutade regler
och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och för torghandel gälla.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 40 000 kronor för
2021. De negativa ekonomiska konsekvenserna i form av intäktsförlust
kommer hanteras inom Tekniska nämndens ram genom att intäktsförlusten
balanseras mot de icke nyttjade medel som förväntas uppkomma pga.
pandemin.

Beslutad taxa för uteserveringar (beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-18)
Uteserveringar
(restaurangveranda
o.dyl.)

1 period (1 maj till 15
oktober)
I

448 kr/m2

1 period (1 maj till 15
oktober)
II

224 kr/m2

Avgiftsklasser
I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum
II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I.
Tidsperiod för uteserveringar
Uteserveringar medges från 1 maj – 15 oktober. Tiderna är satta för att sopning
av grus ska vara avslutad den 27 april. Efter den 15 oktober finns risk för snö
och kommunen måste skyndsamt kunna snöröja utan problem. Medgivande av
ansökan om uteservering tidigare än 1 maj kan ske om rådande
väderförhållanden tillåter det.
Gällande regler för uteserveringar:
Placering
Uteservering skall ligga i direkt anslutning till restaurang/café och skall vara
inhägnad med staket, rephållare eller liknande. Inhägnaden skall vara stabil och
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Datum

Vår beteckning

2021-05-10

KS 21/0329

Kommunledningskontoret
vara beskaffad så att en synskadad lätt kan känna avgränsningar med sin käpp.
Entrén till uteservering skall vara så pass bred att en rullstol kan passera.
Förankring av staket får ej ske genom borrning i betongplattor.
En uteservering ska som regel anslutas direkt till fasaden och får vara lika lång
som restaurangen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller
framkomlighetssynpunkt. Om längden på restaurangens fasad inte räcker till så
kan uteserveringen göras större. Då krävs det dock att du har tillstånd från
berörda fastighetsägare och butiksägare. En uteservering får aldrig ligga
framför någon annans entré. Uteserveringen får inte sticka ut på en trottoar
eller gångstråk så de hindrar eller försvårar framkomligheten för
förbipasserande eller utryckningsfordon. Vid osäkerhet kring längder och vad
som menas med hindrar så tas kontakt med Gata/Park/trafik-avdelningen.
Utformning
Uteserveringarna är en del av torgmiljön och bör därför placeras direkt på
betongen eller asfalten. Om särskilda skäl finns, till exempel om ytan lutar, har
skarvar eller att det är skador i ytan, så görs undantag i form av byggda
anordningar. Golv som byggs eller sätts upp får ej vara som upphöjda däck (20
cm ovanför markytan). Brunnslock som är byggda under uteserveringsgolvet
ska vara tillgängliga och kunna öppnas om det snabbt behövs. Serveringen ska
vara tillgänglig för alla och därför alltid ha en anordnad plats för rullstol.
Utrymmet där rökning är tillåten bör begränsas för att ge plats åt icke rökare.
Staketen ska vara så enkla som möjligt och får inte förses med reklam. Staket
ska vara genomskinliga, men ligger de mot tex buskage kan de undantas
genomskinlighetsprincipen.

Bygglovsfria uteserveringar:
 Väggar och tak som används för avgränsningar får ej vara fasta
anordningar
 Staket eller avgränsare som är mot förbipasserande gångstråk och ej
täcks av buskage får vara högst 120 cm och ska vara av modellen
genomsiktliga.
 Golvet får max vara 20 cm högt.
Utemöbler
Möblerna ska passa in i centrummiljön, både i färg och i material. Möblera så
att alla har möjlighet att besöka uteserveringen. Vita möbler bör undvikas då de
kan ställa till problem för synskadade. Grönska Växter ska väljas så de passar
in i centrummiljön och de ska placeras så att de inte hindrar gående och övriga
trafikanter att passera uteserveringen.
Parasoller och markiser
Parasollerna och markiser får inte gå utanför ytan för uteserveringen. Markiser
får inte bäras upp av stödväggar eller ha ”stödben”, de får enbart fästas längs
fasaden, annars kan det behövas bygglov. Kontakta Bygg- och miljönämnden
för frågor kring stora tält.
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Kommunledningskontoret
Gasolbrännare
För att använda gasolbrännare krävs tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta
Attunda brandförsvar så får du information om vad som gäller.
http://www.brandkaren-attunda.se/
Skötsel och drift
Uteserveringen och närområdet ska hållas rent och snyggt, vilket innebär
daglig städning. Närområdet är angränsande ytor som ordinarie renhållning inte
kommer åt. Det är inte tillåtet att sopa ut skräp utanför serveringen, allt eget
skräp ska tas omhand. När tillståndstiden har gått ut ska uteserveringens
samtliga delar vara bortplockade och platsen städad.

Barnperspektiv
Genom att främja det lokala näringslivet skapas möjlighet till umgänge och en
levande kommun med butiker och restauranger som i sin tur bidrar till att barn
kan röra sig friare och en ökad trygghetskänsla i samhället.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 21/0341
Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) –
Komplettering av KS 21/0329 att även gälla
torghandel
Initiativrättstagarens förslag till beslut
Den hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31 december 2021
sätts till 0 kronor.

Sammanfattning
Den 18 maj inkom ett ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) med följande
innehåll:
”Undertecknad föreslår att en komplettering sker till ärende KS 21/0329 på
kommande kommunstyrelse den 26 maj 2021 också till att gälla torghandel i
Kungsängen och i Bro.
Nu när vi i sommar ser att vi allt mer kommer tillbaka till att kunna leva utan
hot om att bli smittade av Covid19 är det vällovligt att vi tar ansvar för att våra
serveringsställen som har uteserveringar kan få en nystart med 0-taxa på dessa
uteserveringar.
Vänsterpartiet ser dock att vi även behöver stödja vår torghandel på samma vis
och ser gärna att den hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31
december 2021 också sätts till 0 kronor.”

Beslutsunderlag


Vänsterpartiets ledamotsinitiativ
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Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet.
Beslut sänds till
 Initiativrättstagaren
 Kommunledningskontoret
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Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ledamotsinitiativ
Undertecknad föreslår att en komplettering sker till ärende KS
21/0329 på kommande kommunstyrelse den 26 maj 2021 också till att gälla torghandel i
Kungsängen och i Bro.
Nu när vi i sommar ser att vi allt mer kommer tillbaka till att kunna leva utan hot om att bli smittade
av Covid19 är det vällovligt att vi tar ansvar för att våra serveringsställen som har uteserveringar
kan få en nystart med 0-taxa på dessa uteserveringar.
Vänsterpartiet ser dock att vi även behöver stödja vår torghandel på samma vis och ser gärna att den
hyra för torgplats som tas ut mellan den 1 juni och den 31 december 2021 också sätts till 0 kronor.

Håbo-Tibble den 18 maj 2021

Erik Karlsson, gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

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

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

Vår beteckning

Hillevi Montor

2021-04-07

KS 19/0035

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att minska de
sociala problemen i Bro och samtidigt skapa
bättre förutsättningar för framtida investeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser positivt på åtgärder
som syftar till att öka tryggheten i kommunen.
Medborgarförslaget anses besvarat då Upplands-Brohus har ett pågående
arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva effekter som
förslagsställaren eftersträvar.

Sammanfattning
Den 11 januari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att minska de sociala
problemen i Bro och samtidigt skapa förutsättningar för framtida investeringar”
till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige fattade den 6 februari 2019
beslut om att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.
Förslagsställaren skriver att Upplands-Bro är en segregerad kommun med stora
socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och hänvisar till en
polisrapport där delar av Bro pekats ut som utsatta områden. Förslagsställaren
vill med sitt medborgarförslag påvisa hur kommunen genom sina helägda
bolag kan bidra till att minska de sociala problemen i Bro.
Förslagsställaren föreslår att den sista punkten i Upplands-Brohus ägardirektiv
revideras till följande:
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Upplands-Brohus bör aktivt arbeta för att fastigheterna eller del av
fastigheterna Bro-Råby 3:3 (Fasanstigen), Bro-Råby 3:4 (Örnstigen)
och Bro-Råby 3:90 (Råbystigen) ombildas till bostadsrätt förutsatt att
det kan ske enligt affärsmässiga principer. Finns inte intresse bland de
boende utreds och genomförs lämplig fastighetsreglering till mindre
enheter för att underlätta att omgående eller framgent genomföra en
ombildning till bostadsrätt.

Av Upplands-Brohus ägardirektiv som antogs av Kommunfullmäktige den 11
november 2020 framgår att bolaget arbetar för att verka för ett socialt hållbart
samhälle genom att aktivt motarbeta social oro och otrygghet. Ett led i detta är
att det har tydliggjorts att målsättningen är att bryta bostadssegregationen
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

2021-04-07

KS 19/0035

Kommunledningskontoret
genom att ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen går inte vidare med medborgarförslaget då UpplandsBrohus har ett pågående arbete som bedöms ge en del av de önskade positiva
effekterna som förslagsställaren eftersträvar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2021



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 6 februari 2019



Medboragarförslag inkommet den 11 januari 2019

Ärendet
Den 11 januari 2019 inkom medborgarförslaget ” ”Att minska de sociala
problemen i Bro och samtidigt skapa förutsättningar för framtida investeringar”
till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige fattade den 6 februari 2019
beslut om att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.
Förslagsställaren skriver att Upplands-Bro är en segregerad kommun med stora
socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och hänvisar till en
polisrapport där delar av Bro pekats ut som utsatta områden. Förslagsställaren
vill med sitt medborgarförslag påvisa hur kommunen genom sina helägda
bolag kan bidra till att minska de sociala problemen i Bro.
Förslagsställaren hänvisar till Upplands-Bro kommunfastigheter ABs och
Upplands-Brohus ABs ägardirektiv som antogs den 19 december 2018 där det
står att bolagen ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle.
Förslagsställaren refererar särskilt till punkterna:


Genom lönsamhet i den dagliga driften och förärv, nybyggnation och
försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20% år
2020.



Under perioden 2019-2022 påbörja nybyggnation av minst 300
lägenheter.



Omvandla lämpliga delar av bostadsbeståndet till bostadsrätter med
förutsättning att hyresgäster är intresserade.

För att klara detta anser förslagsställaren att strategiska försäljningar av
fastighetsbeståndet genomförs. Då måste försäljningen ske i eller i anslutning
till ett utsatt område samt att försäljningen sker genom ombildning till
bostadsrätt, inte genom försäljning som hyreshus till privat aktör.
Förslagsställaren anser att om man lyckas ombilda till bostadsrätt får det
positiva effekter på bolagets ekonomi, men det kan också på sikt minska de
sociala problemen i området. Alternativet avyttring till bostadsrätt är i detta
läge mer affärsmässigt än alternativet fortsatt ägande, samtidigt som det också
skulle medföra mestadels positiva sociala aspekter i samhället Bro.
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Datum

Vår beteckning
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KS 19/0035

Kommunledningskontoret
Förslagsställaren föreslår att den sista punkten i Upplands-Brohus ägardirektiv
revideras till följande:


Upplands-Brohus bör aktivt arbeta för att fastigheterna eller del av
fastigheterna Bro-Råby 3:3 (Fasanstigen), Bro-Råby 3:4 (Örnstigen)
och Bro-Råby 3:90 (Råbystigen) ombildas till bostadsrätt förutsatt att
det kan ske enligt affärsmässiga principer. Finns inte intresse bland de
boende utreds och genomförs lämplig fastighetsreglering till mindre
enheter för att underlätta att omgående eller framgent genomföra en
ombildning till bostadsrätt.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
Den 11 november 2020 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt ägardirektiv
för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag, där Upplands-Brohus
ingår.
I ägardirektivet framkommer att målsättningen är att utveckla Upplands-Bro
kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska
grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt
affärsmässiga principer.
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle där en
av de viktigaste uppgifterna är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i
sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med
ytterligare satsningar som till exempel genom förbättrad belysning och hålla
undan växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.
Bolagen kommer att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med
fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och
trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa
aktörer för en ökad social hållbarhet.
I det nya ägardirektivet har den punkt som förslagsställaren föreslår ska
revideras reviderats till:


Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun.

Kommunledningskontorets slutsatser
Av Upplands-Brohus nya ägardirektiv framgår att bolaget arbetar för att verka
för ett socialt hållbart samhälle genom att aktivt motarbeta social oro och
otrygghet. Ett led i detta är att det har tydliggjorts att målsättningen är att bryta
bostadssegregationen genom att ombilda delar av hyresbeståndet i UpplandsBro kommun. Kommunstyrelsen går inte vidare med medborgarförslaget då
Upplands-Brohus har ett pågående arbete som bedöms ge en del av de önskade
positiva effekterna som förslagsställaren eftersträvar.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-07

KS 19/0035

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Alla barn och unga har rätt till an trygg uppväxtmiljö med goda förutsättningar
till hälsa och utveckling. Genom att aktivt arbeta med trygghetsskapande
åtgärder i samhället i stort främjas barn och ungas förutsättningar för goda
livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2019
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 6 februari 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
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utsättningar för framtida investeringar : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019 - Medborgarförslag om att minska de sociala problemen i Bro och samtidigt skapa bättre förutsättningar för framtida investeringar

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§6

2019-02-06

Medborgarförslag om att minska de
sociala problemen i Bro och samtidigt
skapa bättre förutsättningar för framtida
investeringar
Dnr KS 19/0035

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 11 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att minska de sociala
problemen i Bro och samtidigt skapa bättre förutsättningar för framtida
investeringar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 11 januari 2019.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS 21/0284
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Er beteckning

Kommunfullmäktige

Ledamotsinitiativ från S, MP och V - Våld i nära
relationer
Initiativrättstagarnas förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att bjuda in till
och genomföra digitala samtal kring våld i nära relationer.

Sammanfattning
Den 20 april 2021inkom ett ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S), Sara
Ridderstedt (MP) och Erik Karlsson (V) med följande innehåll:
Frågan om våld i nära relationer är tyvärr fortfarande högaktuell med ett
flertal uppmärksammade kvinnomord bara de senaste veckorna. Ett aktivt
arbete behöver bedrivas på nationell, kommunal och regional nivå samtidigt
och det är önskvärt med bred politisk samsyn.
Därför vill vi från s, v och mp härmed bjuda in samtliga partier som finns
representerade i Upplands-Bro kommunfullmäktige samt berörda aktörer som
socialförvaltningen, Kvinnojouren Anna, polisen, Upplands-Bro Hus, BVC,
förskola/ skola med flera till lokala digitala samtal kring hur vi arbetar med
frågan idag och för att identifiera förbättringsområden inte minst när det
gäller det förebyggande arbetet.

Beslutsunderlag


Ledamotsinitiativ från S, MP och V- Våld i nära relationer

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från S, MP och V- Våld i nära relationer

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Initiativrättstagarna

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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From:
Sent:
To:
Subject:

Sara Ridderstedt
den 20 april 2021 09:14
kommunstyrelsen
Ledamotsinitiativ våld i nära relationer

Ledamotsinitiativ våld i nära relationer
20210420
Frågan om våld i nära relationer är tyvärr fortfarande högaktuell med ett flertal uppmärksammade kvinnomord bara de
senaste veckorna. Ett aktivt arbete behöver bedrivas på nationell, kommunal och regional nivå samtidigt och det är
önskvärt med bred politisk samsyn.
Därför vill vi från s, v och mp härmed bjuda in samtliga partier som finns representerade i Upplands-Bro kommmuns
fullmäktige samt berörda aktörer som socialförvaltningen, Kvinnojouren Anna, polisen, Upplands-Bro Hus, BVC ,
förskola/ skola med flera till lokala digitala samtal kring hur vi arbetar med frågan idag och för att identifiera
förbättringsområden inte minst när det gäller det förebyggande arbetet.

Camilla Janson (S)
Erik Karlsson (V)
Sara Ridderstedt (MP)

Hämta Outlook för Android
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 21/0213

Camilla Stark
Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

camilla.stark@upplands-bro.se

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

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

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021.



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

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

Vår beteckning

KS 21/0213
Kommunledningskontoret


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



Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro
centrum

Ärendet
Bakgrund
Det har inkommit synpunkter gällande bollspel på kommunens torgytor i
centrummiljö i Bro, som störande av ordning och otrygghetsskapande. Bollspel
mot vägg ska ha använts i kränkande syfte mot boende i området. Boende har
också sagt att bollspel sker utanför butiker och verksamheter i centrum. Vissa
barn och unga upphör ej med detta beteende trots tillsägelse från de boende.
Boende har också uppfattningen att ungdomar i vissa fall mött tillsägelser med
dålig attityd samt gått i konflikt med de boende.
Boende berättar att polisen meddelat att de inte kan avhjälpa detta problem då
bollspel på platsen inte är förbjudet enligt ordningslagen/de lokala
ordningsföreskrifterna.
Med anledning av detta föreslås ett tillfälligt tillägg avseende förbud av
bollspel på markerade ytor i form av torgytor i centrummiljön i Bro i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Förbudet ska vara giltigt under tider då
skolan i området ej bedriver undervisningsverksamhet, dvs klockan 16.3007.30 måndag-torsdag samt fredag 16.30-måndag 07.30 och alla skollov; 16.30
skoldag innan lov till 07.30 första skoldagen efter skollov. Detta tillägg ska
vara gällande ett år från datum då beslutet finner laga kraft och utvärderas
innan beslut tas om eventuellt fortsatt förbud.
De som är professionellt verksamma i området har ej upplevt bollspelande på
platsen som problematiskt. Fältgrupp, fritidsledare och väktare (samt tidigare
Fryshuset) berättar att det händer att barn och unga spelar och/eller studsar boll
på platsen. Detta främst beroende på att platsen ligger i direkt anslutning till
Broskolan och Bro fritidsgård. De har alla i uppdrag att ombe barnen/de unga
att upphöra med beteendet när detta uppmärksammas. När personal säger till
upphör barnen/de unga med beteendet och lämnar också ofta platsen för att
exempelvis gå till Aktivitetsparken och fortsätta bollspelandet. Personal har
uppfattat att bollspelandet lett till en konfliktsituation mellan fåtalet ungdomar
och några/någon av de boende i området. I dessa fall kan ungdomarna ha
använt bland annat boll för att eskalera konflikten. Detta har inte skett när
personal är på platsen.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0213
Kommunledningskontoret
Allmänt om ordningsföreskrifter
De lokala ordningsföreskrifterna reglerar vad som är tillåtet att göra på
offentlig plats inom kommunen. De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av
kommunfullmäktige enligt 3 kap. 8 § ordningslagen, som ger kommunerna
möjlighet att - utöver vad som framkommer i ordningslagen – meddela
föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats. Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får inte sådana föreskrifter
angå förhållanden som redan är reglerade i lag och inte heller lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Det är polismyndighetens uppdrag att utreda och beivra brott som hör under
allmänt åtal (2 § polislagen (1984:387). Straffet för brott mot lokala
ordningsföreskrifter är penningböter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen.
Orsaken till att en föreskrift kommer till är vanligtvis att man har funnit att
problem på en specifik offentlig plats inte regleras tillräckligt i ordningslagen.
Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den. I det
senare fallet ska området som omfattas vara klart och otvetydigt definierat.
Beslutsprocessen för antagande av ordningsföreskrifter
De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige enligt 3 kap.
8 § ordningslagen.
Antagande av nya eller ändringar i befintliga ordningsföreskrifter ska alltid
anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då 3 veckor på sig att pröva
föreskrifterna och kan besluta att tillåta eller upphäva föreskrifterna. Beslutet
att upphäva föreskrifterna kan överklagas till förvaltningsrätten.
SKR framhåller vikten av att, vid framtagande av lokala ordningsföreskrifter,
besvara följande fyra frågor för att avgöra om specifika föreskrifter är lämpliga
att reglera genom lokala ordningsföreskrifter. Det är även utifrån dessa frågor
som Länsstyrelsen gör sin bedömning huruvida de godkänner eller upphäver
kommunfullmäktiges beslut. Dessa frågor är:
1. Vad är syftet med begränsningen?
2. Vilket är det geografiska tillämpningsområdet?
3. Befinner sig begränsningen inom ramen för bemyndigandet?
4. Regleras begränsningen, eller kan den regleras på annat sätt?
Beslutet bereds och beslutas i kommunstyrelsen och därefter beslutar
kommunfullmäktige om att anta föreskrifterna.
Kommunfullmäktiges beslut att anta lokala ordningsföreskrifter ska enligt 3
kap. 13 § ordningslagen anmälas omedelbart till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens
uppgift är att pröva och upphäva föreskrifterna om de strider mot lag.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att meddela sitt beslut, räknat från den dag
beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får förlänga denna frist med
max 2 månader om det behövs och ska i så fall tillfälligt upphäva beslutet. Om
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0213
Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen upphäver beslutet kan kommunen överklaga detta till
Förvaltningsrätten.
Enligt 8 kap. 13 § kommunallagen utgör de lokala ordningsföreskrifterna
sådana föreskrifter som kräver ett särskilt kungörande. Enligt paragrafen ska
föreskrifterna kungöras särskilt och det räcker inte att protokollet där beslutet
framgår anslås. De lokala ordningsföreskrifterna behöver alltså särskilt
meddelas på hemsidan där nyheterna i föreskrifterna förtydligas. Detta
förfarande med tillkännagivande för allmänheten medför att föreskrifterna är
bindande och kan verkställas mot var och en och det är föreskrifternas
”beteendestyrande” karaktär som gör det viktigt att kommunmedborgarna får
möjlighet att nås av informationen samt även ha chans att överklaga beslutet
genom laglighetsprövning. Brister kommunen i kungörandet skulle det alltså
kunna vara fråga om att föreskrifterna inte vinner laga kraft.

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

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Camilla Stark
Enhetschef Trygghets- och
preventionsenheten

Bilagor
1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. KS
15/0837.
2. Tillägg i form av bilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter: Tillfälligt
förbud mot bollspel i Bro centrum.
3. Bilaga Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum
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UBKFS 2016:01
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KS 15/0837
Senast beslutad

2016-03-23

Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Kommundirektör

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Beslutad av kommunfullmäktige den 23 mars 2016
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Nr

1.3 U08

Ersätter

1.3 U07

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2016-03-23

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
(Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, § 151, senast reviderad 2016-03-23, § 37)
Upplands-Bro kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Upplands-Bro kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21§ har
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen
av pyrotekniska varor.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av
1 kap. 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
Kyrkogårdar:

Kungsängens kyrkogård
V:a Ryds kyrkogård
Bro kyrkogård
Låssa kyrkogård
Håbo-Tibble kyrkogård
Håtuna kyrkogård

Idrottsplatser:

Kungsängens idrottsplats
Basebollplanen, Kungsängen
Bro idrottsplats
Råby idrottsplats
Finnstaskolans idrottsplats
Håbro idrottsplats

Badplatser och fritidsområden:

Lillsjöbadet
Gröna udden
Stigtorpsbadet
Frölunda friluftsområde
Hällkanabadet
Björknäsbadet
Vallbyviksbadet
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UBFS
Sportfältet Gröna dalen
Sportfältet Kungsängen
4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket,
11§, 12§, 14§ andra stycket, 21§ första stycket och 22§ bör kommunen ges tillfälle att
yttra sig.
Lastning av varor m.m.
5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt samt att skador på person eller egendom ej
uppstår.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken på platsen får ej onödigtvis hindras eller störas.
Schaktning, grävning m.m.
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkross- ning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Affischering
10§ Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att
sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
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UBFS
Högtalarutsändning
11§ Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd erfordras inte för fasta anläggningar t.ex. på idrottsplatser.
Insamling av pengar
12§ Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande,
om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13§ Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker, inom följande områden:
1
2
3
4
5

Bro centrum inom det område som framgår av kartbilaga 1
Kungsängens centrum inom det område som framgår av kartbilaga 2
Tibble torg inom det område som framgår av kartbilaga 3
Kyrkogårdar och idrottsplatser som jämställts med offentlig plats enligt 3§.
Till allmänt begagnande upplåtna lekplatser samt skolgårdar, perronger och
andra järnvägsområden.

Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol kan införas av kommunen på offentliga platser
vid behov.
Ambulerande försäljning
14§ För ambulerande försäljning på de platser som anges under 13§ punkt 1-3, krävs
polismyndighetens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3
kap. 1§ ordningslagen.
Camping
15§ Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats. Polismyndigheten kan
medge undantag från förbudet om särskilda skäl föreligger.
Bad och fiske
16§

Förbud mot bad och fiske gäller i följande avseenden:

1. Bad är förbjudet i närheten av kablar
2. Fiske är förbjudet vid kommunala badplatser

103U08 ordning
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UBFS
Hundar och katter
17§ Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19§§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för service- och
signalhund i tjänst eller för polishund i tjänst.
18§

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats i kommunen.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, skolgårdar, allmänna lekplatser eller allmänna badplatser.
19§ Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats i kommunen samt på
gång- och cykelvägar och anlagda motionsspår.
19a§ Ägare eller innehavare av katt skall se till att katten inte vistas på offentlig plats,
eller plats som i 3§ jämställts med offentlig plats, utan tillsyn av ägare eller någon som
företräder ägaren.
När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
20§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pryotekniska varor på offentlig plats inom Upplands-Bro kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton.
Vid dessa tillfällen får pyroteknisk utrustning användas från och med 15:00 och till och
med kl 03:00 nästföljande dag. Undantaget gäller dock inte för de allmänna platser som
anges i denna stadga 3 §. Användningen av pyrotekniska varor ska alltid ske med stor
hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Norrgården,
Solgården, Allégården i Bro och Hagtorp.
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
21§ Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
på offentlig plats i hela kommunen. Tillstånd krävs inte inom fritidsområden då skjutning
med eldvapen avser jakt eller avlivande av vilt.
22§ Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats i
kommunen.
Ridning
23§ Ridning får inte ske i följande anlagda motionsspår om inte undantag särskilt markerats med skylt: Hällkana och Råby i Bro samt Lillsjön och Brunna i Kungsängen.
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UBFS
Avgift för att använda offentlig plats
24§ För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
25§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9§§, 10§ första
stycket, 11§, 12§ första stycket, 13§, 14§ första och andra styckena, 15-16§§, 18-23§§
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
______
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Kommunledningskontoret
Datum

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

Bilaga
Aktuellt kartområde Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum, Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
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BILAGA TILL ALLMÄNNA LOKALA
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

2021-05-05

KS 21/0213

Tillfälligt förbud mot bollspel i Bro centrum
Detta dokument utgör en bilaga till huvuddokumentet allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Upplands-Bro kommun, beslutade 23 mars 2016, diarienummer
KS 15/0837 (UBKFS 2016:01).

Bollspel är förbjudet inom följande område: Bro centrum inom det område som
framgår av kartbilaga. Förbudet är giltigt klockan 16.30-07.30 måndag-torsdag
samt fredag 16.30-måndag 07.30 och alla skollov; 16.30 skoldag innan lov till
07.30 första skoldagen efter skollov.
Denna ordningsföreskrift är tidsbegränsad och gäller under perioden ett år från
att beslutet vunnit laga kraft (2021XXXX-2022XXXX).
Det som framgår av huvuddokumentet allmänna lokala ordningsföreskrifter i
inledningen samt 1-4 §§ gäller i tillämpliga delar för föreskrift i denna bilaga.
För överträdelse av föreskrift i denna bilaga gäller vad som stadgas i 25 § i
huvuddokumentet:
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna föreskrift kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
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Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Biträdande jurist
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-05-07

KS 20/0764

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommun har en funktion för anonym inrapportering av
oegentligheter och missförhållanden.
2. Kommunstyrelsen förvaltar denna funktion, visselblåsarfunktionen, så
som den är operativ idag och ges mandatet att fatta erforderliga beslut
för att funktionen ändamålsenligt ska kunna utvecklas och tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutar
3. Kommunstyrelsen tackar för inkommet medborgarförslag om att inrätta
en visselblåsarfunktion och anser förslaget besvarat med hänsyn till att
en sådan funktion finns inrättad i Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Till följd av EU-direktivet ”Direktiv om skydd för personer som rapporterar
om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet) kommer en ny
visselblåsarlag att införas i Sverige under 2022. Lagen innebär i korthet att alla
kommuner i Sverige ska ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli
2022. I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot
oegentligheter i Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272)
rekommenderades Kommunstyrelsen, till följd av avsaknaden av säkra och
tillgängliga rapporteringskanaler, att inrätta en visselblåsarfunktion.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommundirektören har inom ramen för sitt organisatoriska ansvar för
utveckling och förvaltning tillsett att Upplands-Bro kommun har processer för
att hantera oegentligheter och missförhållanden, sedan 1 april 2021 finns även
en e-tjänst och funktion där anonym inrapportering kan ske. Syftet med
funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna anmälas, med
valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en person oberoende
och självständig i förhållande till den som anmäler.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den
kommunövergripande funktionen, visselblåsarfunktionen, ska ankomma på
Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0764
Kommunledningskontoret
tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta
att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att medborgarförslaget som inkommit med
förslag om att inrätta en visselblåsarfunktion anses vara besvarat med hänsyn
till att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021.



Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5
februari 2020.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2020.

Ärendet
Bakgrund
I oktober 2019 antogs ett EU-direktiv ”Direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten” (s.k. visselblåsardirektivet).
Genomförandet av direktivet i svensk lag presenteras i SOU 2020:38 ”Ökad
trygghet för visselblåsare”. Regeringen har gått vidare med utredningens
förslag genom en lagrådsremiss. Remissen innehåller ett lagförslag om ”lag om
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” (s.k.
visselblåsarlagen) samt förslag om ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen. Visselblåsarlagen kommer att innebära en skyldighet att inrätta
interna rapporteringskanaler och förfaranden för privat verksamhet med över
50 anställda och en skyldighet att inrätta interna och externa
rapporteringskanaler och förfaranden för övriga arbetsgivare (hit räknas
kommuner). Dessa rapporteringskanaler och förfaranden ska vara på plats i
kommunen senast den 17 juli 2022.
Mer om den s.k. visselblåsarlagen
Enligt den kommande lagen ska det finnas tillgängliga rapporteringskanaler för
rapporterande personer som är verksamma hos kommunen och tillhör någon av
följande personkategorier:
-

Arbetstagare eller arbetssökande

-

Volontärer eller den som söker sådant arbete

-

Praktikanter eller den som söker sådan plats

-

Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares
kontroll och ledning

-

Inhyrda

-

Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0764
Kommunledningskontoret
-

Personer som ingår i ett företags förvaltning-, lednings- eller
tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag

-

Aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett
aktiebolag

Det rapporterade missförhållandet ska vidare uppges finnas i arbetsgivarens
verksamhet och måste alltså befinna sig i ett arbetsrelaterat sammanhang. För
att skydd ska kunna ges enligt visselblåsarlagen krävs att det missförhållande
som rapporteras har ett allmänintresse. Huvudregeln är att missförhållanden
som enbart rör en enskild medarbetares arbetsförhållanden eller arbetsmiljö ska
hanteras inom ramen för gängse rutiner för arbetsrättsliga förhållanden och
således ersätter inte den nya lagen fackens roll. Undantaget från huvudregeln
sker när den enskildes missförhållanden uppnår ett allmänintresse. Som
exempel på när ett sådant missförhållande uppnår ett allmänintresse lyfts i
remissen om en arbetstagare har slavliknande förhållanden.
Personerna som hanterar rapporteringskanalen kan vara anställda i kommunen
eller anställda i ett företag som anlitas för att hantera uppgifterna. Dessa
personer ska vara oberoende och självständiga.
Revisionsrapport från 2018
I revisionsrapporten ”Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter i
Upplands-Bro kommun” från den 26 juni 2018 (KS 18/0272) konstaterades att
kommunen saknar en visselblåsarfunktion. I rapporten framkommer att det
vanligaste sättet att upptäcka oegentligheter är via tips från medarbetare och att
kommunen bör säkerställa att kanalerna för sådan information är säkra och
kända för personalen. Utifrån granskningens resultat rekommenderas
kommunstyrelsen att inrätta en koncerngemensam visselblåsarfunktion.
Revisionsrapporten besvarades med att frågan ska arbetas vidare med.
Formen för rapportering av missförhållanden innan
visselblåsarfunktionen
Innan visselblåsarfunktionen fanns på plats i kommunen hanterades
rapportering av missförhållanden genom att rapportering i första hand gjordes
till närmsta chef och annars till dennes chef. Det saknades således möjlighet att
göra anonyma rapporteringar och så som revisionsrapporten identifierade
innebar detta förfarande att det saknades en säker kanal för medarbetarna att
meddela om missförhållanden.
Visselblåsarfunktionen i Upplands-Bro kommun
Syftet med funktionen är att oegentligheter och missförhållanden ska kunna
anmälas, med valfri anonymitet, på ett sätt där anmälningen hanteras av en
person oberoende och självständig i förhållande till den som anmäler.
Visselblåsarfunktionen finns idag på Upplands-Bro kommuns hemsida där
rapportering av missförhållanden kan göras, anonymt eller inte, via en e-tjänst.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0764
Kommunledningskontoret
Funktionen är till för anställda, förtroendevalda eller privatpersoner. Inkomna
anmälningar hanteras av en oberoende person på personalavdelningen och
eventuell utredning görs av extern part.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mandatet att förvalta den
kommunövergripande visselblåsarfunktionen ska ankomma på
Kommunstyrelsen. Genom att ge detta mandat till Kommunstyrelsen skapas
tydligare förutsättningar som möjliggör att visselblåsarfunktionen kan fortsätta
att utvecklas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
Medborgarförslag
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag med förslag om att inrätta en
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren anser att det är
särskilt viktigt att införa funktionen i mindre kommuner. Den 12 februari 2020
överlämnade Kommunfullmäktige medborgaförslaget för beslut i
Kommunstyrelsen.
Med anledning av att visselblåsarfunktionen redan finns inrättad i UpplandsBro kommun och aktuellt förslag om att föreslå Kommunfullmäktige besluta
om förtydligande kring mandat att förvalta funktionen, bedöms medborgarens
förslag genomfört. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att
medborgarförslaget anses besvarat.
Omvärldsbevakning
Göteborgs kommun var första kommunen i landet att införa en
visselblåsarfunktion den 15 september 2013. Sedan dess har många kommuner
infört en visselblåsarfunktion. Med anledning av EU-direktivet och kommande
nationell lagstiftning har frågan om visselblåsarfunktion seglat upp på agendan
hos de flesta kommunerna i regionen. Visselblåsarfunktionen är utformad på
olika sätt i olika kommuner men har alla syftet att upptäcka oegentligheter.

Barnperspektiv
Efterlevnaden av unionsrätten är en grundläggande förutsättning för ett
demokratiskt samhälle. Genom en säker rapporteringskanal för
missförhållanden och oegentligheter kan vi uppnå bästa möjliga
verksamhetsutövning för såväl anställda som kommuninvånare. Resultaten som
uppnås med en visselblåsarfunktion måste därmed anses vara till gagn för
kommunens samtliga medborgare.
Bilagor
1. Medborgarförslag om att införa en visselblåsarfunktion inkommet den 5
februari 2020.
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2020.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0764
Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till



Personalchef
Frågeställare
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 5 februari 2020 08:36
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Att Upplands-Bro inrättar en så kallad
kort ditt visselblåsarfunktion.
medborgarförslag här)
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Upplands-Bro har brister i sitt arbete
mot korruption. Det finns policy kring
bestickning vid upphandling men den
vanligaste formen av korruption är jäv,
vänskapskorruption och nepotism och
kring det finns inte så mycket alls. Det
finns också brister i vad som gäller för
kommunens tjänsemän och anställda.
Man kan tänka sig att en liten kommun
löper särskild stor risk både att slira på
vad som moraliskt rätt men också att
möjligheten att påtala ogentligheter
begränsas "när alla känner alla".
Visselblåsarfunktion börjar bli standard
i de flesta kommuner (och större
företag) och bör även införas i
Upplands-Bro. Det har även har
påtalats vid revisioner av kommunens
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antikorruptionsarbete

har jag sett.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av ve rktyget ProofX
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§5

2020-02-12

Medborgarförslag om att upprätta en
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro
kommun
Dnr KS 20/0100

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att upprätta en
visselblåsarfunktion i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kansliavdelningen
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-04-22

KS 21/0230

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens hantering av covid-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av kommunens hantering av covid-19.
Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån
revisorernas rekommendationer.

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av kommunens hantering av covid-19.
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av
covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden,
äldre-och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för.
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har
säkerställt en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under
hanteringen av covid-19.
Enligt revisorernas bedömning har kommunens åtgärder för att säkra
effektivitet och laglighet i ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit
ändamålsenlig. Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att
säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång.
Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat
två rekommendationer till kommunstyrelsen som ska besvaras senast den 31
augusti 2021.
Kommunledningskontoret besvarar rekommendationerna och vilka åtgärder
som vidtas för respektive rekommendation i sitt yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2021



Revisionsskrivelse den 16 mars 2021



Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av covid-19
den 16 mars 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

0 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 - KS 21/0230-5 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 : Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19

Datum

Vår beteckning

2021-04-22

KS 21/0230

Kommunledningskontoret

Ärendet
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har EY
genomfört en granskning av kommunens hantering av covid-19.
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av
covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden,
äldre-och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa
nämnder har tillskrivits rekommendationer utifrån noterade brister i
nämndernas planering och uppsikt; inga bedömningar har gjorts avseende om
deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor
i kommande revisionsprojekt. Socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden
samt bygg- och miljönämnden besvarar granskningen utifrån sina
rekommendationer.
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har
säkerställt en tillräcklig planering och styrning av krisberedskapen under
hanteringen av covid-19.
Enligt revisorernas bedömning har kommunens åtgärder för att säkra
effektivitet och laglighet i ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit
ändamålsenlig. Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att
säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång.
Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat
två rekommendationer till kommunstyrelsen som ska besvaras senast den 31
augusti 2021.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande
vid nämndsammanträden.



Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i
kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till
konsekvenserna som denna pandemi fick.

Kommunledningskontoret besvarar rekommendationerna och vilka åtgärder
som vidtas för respektive rekommendation i sitt yttrande.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret välkomnar revisorernas granskning och instämmer i
deras iakttagelser. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen,
allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering och styrning av
krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Enligt revisorernas bedömning
har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-22

KS 21/0230

Kommunledningskontoret
Utöver denna granskning gav Kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag
att kartlägga och analysera kommunens hantering av covid-19-pandemin (KS
21/0115) den 3 februari 2021. Analysen ska fokusera på vad kommunen kan
förbättra och belysa ett tvärsnitt av områden inom kommunens verksamheter.
Löpande rapportering delges till Kommunstyrelsen. Revisorernas granskning
och uppdraget som Kommunstyrelsen initierat ger kommunen ett brett och
gediget underlag att fortsätta arbetet med hanteringen av pandemin.
Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid
nämndsammanträden

Upplands-Bro följer den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande
noga och har så gjort under en längre tid. Kommunledningskontoret har dialog
och kontakt med flertalet kommuner i länet, deltar vid träffar som SKR håller
samt uppdaterar oss om rättsläget via domstolar och olika nätverk. UpplandsBro kommun har visat prov på anpassningsförmåga och har under pandemins
gång ställt om och anpassat distansdeltagandet utifrån givna omständigheter,
både praktiskt och ur rättsligt hänseende.
Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens
övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna
pandemi fick

Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella
skeendet vid en kris. Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur
händelseutvecklingen kom att se ut vid en pandemi motsvarande scenariot med
covid-19. Kommunledningskontoret delar revisorernas synpunkt.
Kommundirektören kommer tillse att kategorisera pandemi som en mer
väsentlig risk i kommunens övergripande risk- och sårbarbetsanalys.

Barnperspektiv
Alla åtgärder för att säkerställa en effektiv och rättssäker ärendehantering samt
vid risk- och sårbarhetsanalyser i händelser av pandemi eller andra större
samhällspåverkande skeenden har en positiv inverkan på alla
kommuninvånare, såväl vuxna som barn.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-22

KS 21/0230

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Revisionsskrivelse den 16 mars 2021
2. Revisionsrapport – Granskning av kommunens hantering av covid-19 den
16 mars 2021
Beslut sänds till
 Kommunens revisorer
 Kommunfullmäktige
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Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Revisionsskrivelse 2021-03-16

Till:

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, äldre- och
omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens hantering av covid-19
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning, och intern kontroll under
hanteringen av covid-19. Granskningen har även berört verksamheter som socialnämnden, äldre- och
omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden ansvarar för. Dessa nämnder har tillskrivits
rekommendationer utifrån noterade brister i nämndernas planering och uppsikt; inga bedömningar har
gjorts avseende om deras operativa verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Revisionen har för avsikt att återkomma till sådana frågor i kommande
revisionsprojekt.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering och
styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun valde att hantera
krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera krisledningsgruppen samt
områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på
detta.
Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris.
Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut vid en
pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts som en av de
mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots detta att
krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som kommunen har valt.
Däremot framgår det att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om avrådan
från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att det kan
likställas med ett verkställighetsbeslut.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins utbrott har ett
antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits
regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att
säkerställa effektiva och lagenliga möten. I rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till
möteshanteringen som inte är rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka
rekommendationer på grund av det osäkra rättsläget.
Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett
internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett osystematiskt sätt,
utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan analys till grund för
tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa serveringsställen granskats upp emot sju
gånger (utan att brister noterats), samtidigt som andra serveringsställen inte granskats
överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen
utifrån den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för att möta
kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Personal flyttades från
livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den planerade kontrollen genomfördes.
Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden säkerställer att det under 2021 finns en plan samt
tillräckliga förutsättningar för att genomföra den planerade livsmedelskontrollen.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid
nämndsammanträden.
 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens övergripande
risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna pandemi fick.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:


Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.
 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
bygger på en ändamålsenlig planering.
 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i tillräcklig
omfattning.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden att:


Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i
vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.

Vi önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2021-08-31.
För Revisorerna i Upplands-Bro kommun

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2021 – Granskning av kommunens hantering av covid-19.
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
kommunens hantering av covid-19. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av
covid-19.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen, i allt väsentligt, har säkerställt en tillräcklig planering
och styrning av krisberedskapen under hanteringen av covid-19. Upplands-Bro kommun
valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning och genom att aktivera
krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de tre grundprinciperna
för krishantering. Vi ser positivt på detta.
Kommunens krishantering fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid
en kris. Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom
att se ut vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte
bedömts som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi
bedömer trots detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för
krishantering som kommunen har valt. Däremot framgår det att kommunen hade ett behov
av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att besluta om
avrådan från besök i kommunens vårdboenden. Påverkan för individer är påtaglig och vi
anser inte att det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. Sedan pandemins
utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk
beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra distansmöten,
dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva och lagenliga möten. I
rådande läge finns ett antal juridiska frågor kopplade till möteshanteringen som inte är
rättsligt klarlagda. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka rekommendationer på grund
av det osäkra rättsläget.
Under pandemin gavs kommunerna i uppdrag att ansvara för tillsyn av smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Vår bedömning är att det finns ett antal brister i denna tillsyn utifrån ett
internkontrollperspektiv. Planeringen och genomförandet av tillsynen bedrivs på ett
osystematiskt sätt, utan kännedom av vilka verksamheter som omfattas av tillsynen och utan
analys till grund för tillsynens omfattning och prioritering. Dessutom har vissa
serveringsställen granskats upp emot sju gånger (utan att brister noterats), samtidigt som
andra serveringsställen inte granskats överhuvudtaget. En ytterligare brist är att nämnden
under 2020 inte uppdaterat delegationsordningen utifrån den nya lagen om
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Avslutningsvis kan konstateras att personalresurser flyttades från andra tillsynsområden för
att möta kravet på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Personal flyttades från livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den
planerade kontrollen genomfördes. Enligt vår bedömning är det väsentligt att nämnden
säkerställer att det under 2021 finns en plan samt tillräckliga förutsättningar för att genomföra
den planerade livsmedelskontrollen.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Fortsätta följa den rättsliga utvecklingen avseende distansdeltagande vid
nämndsammanträden.
 Överväga att kategorisera pandemi som en mer väsentlig risk i kommunens
övergripande risk- och sårbarhetsanalys sett till konsekvenserna som denna
pandemi fick.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:


Delegera beslutanderätt i ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i syfte att säkerställa en effektiv ärendehandläggningsprocess.
 Säkerställa att tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen bygger på en ändamålsenlig planering.
 Säkerställa att samtlig lagstyrd tillsyn inom nämndens ansvarsområde genomförs i
tillräcklig omfattning.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden att:


Säkerställa att beslut av principiell och unik karaktär, så som avrådan om besök i
vårdboenden, fattas direkt av nämnden och inte genom delegation.
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2. Inledning
Bakgrund
2020 har i hög grad präglats av pandemin covid-19 som haft stor påverkan på kommunen
och alla dess verksamheter. Det har skett en stor och snabb omställning av både
verksamheter och arbetssätt inom samtliga nämnder.
Med anledning av denna extraordinära händelse har de förtroendevalda revisorerna beslutat
att på övergripande nivå granska kommunens hantering av pandemin. Syftet är att
underbygga revisorernas beslut om att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och nämnder gällande verksamhetsår 2020. Pandemin fortgår och
revisorerna kommer fortsatt följa ytterligare händelseutveckling.
Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig planering, styrning och intern kontroll under hanteringen av covid-19. I
granskningen belyses följande revisionsfrågor:
Del 1: Krisberedskap och krishantering


Hade kommunen vid pandemins utbrott fastställda beredskapsplaner och en
krisledningsorganisation på plats som var anpassad för att möta händelseutvecklingen?
Fanns scenariot pandemi i kommunens risk- och sårbarhetsanalys/beredskapsplan? Om ja,
har konsekvenser och åtgärder utvecklats som förväntat?



Vilka organisatoriska eller ledningsmässiga åtgärder har vidtagits på verksamhetsnivå och på
politisk nivå? När beslutades och vidtogs åtgärderna?



Tillvaratas och dokumenteras diskussioner och beslut på ett sätt som ger grund för framtida
analyser av händelseförlopp och effekter av åtgärderna?



Har det funnits en i kommunens mening tydlig rollfördelning mellan kommunen, regionen och
statliga myndigheter? Finns en i kommunens mening välfungerande samverkan?



Hur hanteras identifierade fall av misstänkt smitta inom verksamheter som inte rutinmässigt
nyttjar skyddsutrustning, men där kommunen har ett tillsynsansvar? T.ex. förskolor,
lågstadieskolor och LSS-boenden? Har de haft riktlinjer för sitt arbete?

Del 2: Demokratiska processer
 Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk beslutsgång under

pågående pandemi?
 Hur har det fungerat politiskt och internt i kommunhuset med digitala möten och andra nya

arbetsformer?
 Har den anpassade beslutsgången varit förenlig med kommunallagen?

Del 3: Tillsynsverksamhet
 Hur har tillsynsverksamheten anpassats avseende resurser, organisation och rutiner för att

kunna verkställa tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen?
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Revisionskriterier
Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier:









Kommunallagen (2017:725)
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser
Folkhälsomyndighetens skrift ”Pandemiberedskap, hur vi förbereder oss – ett
kunskapsunderlag” (2019)
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder
Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
Föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra
smitta av covid-19
Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden.
Genomförande
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Inom ramen för
granskningen har vi intervjuat kommunstyrelsens presidium samt berörda tjänstepersoner,
se källförteckning. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att komma med synpunkter på
rapportutkastet. Granskningen har även kvalitetssäkrats internt på EY av Jan Darrell.

3. Krisberedskap och krishantering
Utgångspunkter för granskningen
Denna granskning berörs främst av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt förordning
2006:637 med särskilda bestämmelser i anslutning till lagen. En extraordinär händelse
definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse ska ha stor omfattning, ett
snabbt händelseförlopp och vara svår att överblicka.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till att kommuner och landsting skall minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Kommunen ska bland annat:


analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet
skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller
egendom. Det kan exempelvis röra sig om hot mot sjukvården, energiförsörjningen, vattenoch avloppsnätet eller vägnätet. De flesta händelser, även om de är störande och kommer
4
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plötsligt, bör inte betraktas som extraordinära. Definitionen av vad som är en extraordinär
händelse måste göras genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet.
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Detta gäller exempelvis att varje kommun ska:


Hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför
extraordinära händelser samt lämna lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen vid extraordinära händelser.



Ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dessa ska
innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. Av planerna ska också krigsorganisation, den personal som skall
tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja
sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap, framgå.

Kommunerna ska även vid en kris tillämpa de vanliga förvaltningsregler som gäller för
verksamheten. Det innebär bland annat att kommunerna fortsatt ska förhålla sig till
förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och kommunallagen i hanteringen av
krisen.
Lagen ger kommunen en möjlighet att avvika från kommunallagens procedurregler men
innehåller i övrigt få verktyg för att hantera samhällsstörningar eller någon viss verksamhet.
Den operativa hanteringen av den extraordinära händelsen sker i enlighet med gällande
sektorsregler, som till exempel lagen om skydd mot olyckor, socialtjänstlagen eller hälso- och
sjukvårdslagen, allt beroende på samhällsstörningens karaktär och vad den kräver från
kommunens sida.
Kommunens beredskap vid pandemins utbrott
3.2.1. Beredskapsplaner
En krisplan för krisledningen uppdaterades av kommundirektören i mars/april 2020 samt den
11 november 2020. Krisplanen syftar till att ge en översiktlig struktur om en kris skulle inträffa
samt beskriva de resurser som skulle kunna behövas vid en kris. Krisplanen hanterar kriser
av olika slag och storlek som har stora konsekvenser för kommunens verksamheter.
Krisplanen är konstruerad att användas aktivt vid kris och är indelad i avsnitten:



om krisberedskapsplanen (larmkedja, instruktion vid krislarm och arbetsuppgifter)
säkerhet (kontaktlistor, larmlistor, checklistor för avveckling)

Avsnitten i planen följer processen från när ett larm initierats fram till avslut och uppföljning
av krissituationen. Varje avsnitt inleds med en checklista med punkter att bocka av innan
användaren går vidare till nästa avsnitt. Gentemot föregående krisplan, beslutad av
säkerhetschef den 25 september 2017, innehåller den nuvarande planen även en tydlig
vägledning för olika aspekter som bör vara uppfyllda för att krisledningen ska larmas.
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Framgent kommer krisplanen att beslutas av kommunstyrelsens trygghetsutskott i enlighet
med gällande delegationsordning1.
Planen benämner inte uttryckligen begreppet pandemi och är inte konstruerad utifrån att
krishanteringen skiljer sig utifrån olika scenarios. Kommunens beredskap strävar inte efter att
i detalj förutse och anta hur förloppet kommer att se ut. Intervjuad kommundirektör uppger
exempelvis att det inte är framgångsrikt att ha planer för varje detaljscenario. Istället arbetar
kommunen med en konceptuell modell med fokus på att beslutsfattare förstår det generella
skeendet vid en kris. Krisledningsplan är en vägledning i detta arbete.
Kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, uppdaterad den 22
oktober 2019, omfattar händelser, sårbarheter och beroenden som kan påverka kommunens
förmåga att bedriva samhällsviktiga insatser. Syftet med analysen är att minska sårbarheten
och säkerställa kontinuitet och robusthet i kritisk verksamhet.
Inom ramen för framtagandet av risk- och sårbarhetsanalysen har kritisk och samhällsviktig
verksamhet identifierats inom kommunen. Såväl har interna kritiska beroenden, exempelvis
personalförsörjning av vårdpersonal, som externa identifierats. Därtill finns en
sammanställning över samtliga 24 risker som har identifierats under processen, varav en är
epidemi/smitta och en är större personalbortfall. De båda riskerna har bedömts ha en låg
sannolikhet (andra graden på en femgradig skala, motsvarande en gång per 50-100 år) och
begränsad konsekvens (andra graden på en femgradig skala).
Åtgärder har upprättats inom ramen för analysen och innefattar bland annat att
socialkontoret ökar personalens kunskap kring hygien och isolering av smitta.
Kommunövergripande åtgärder innefattade även att utvärdera och analysera
personaltillgången i kommunen samt skapa en prioriteringsordning. Kommunen hade per
den 20 mars 2020 upprättat en ”Personalplan vid omfattande personalfrånvaro”. Inom ramen
för planen kartlades kritiska verksamheter inom alla kontor, samt de eventuella resursbehov
som skulle behövas vid ett personalbortfall motsvarande 50 procent.
3.2.2. Krisledningsorganisation
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i en kommun får det stöd
och den hjälp de behöver vid en allvarlig händelse. Av kommunstyrelsens reglemente
framgår att styrelsen även fungerar som krisledningsnämnd och ansvarar därmed för
samordning av krisberedskapen2.
Enligt uppgift fanns det inledningsvis under pandemins initiala skede en stark uppfattning om
att krisledningsnämnden behövde aktiveras. Enligt intervjuad kommundirektör betonade hen
i detta skede vikten av att säkra samhällets funktionalitet över längre tid och skapa en
långsiktig modell för samverkan. Efter diskussioner i kommunstyrelsen kom styrelsen i mars
2020 att inrätta KS presidium som politisk styrgrupp för Corona-hanteringen. Detta efter, vad
som uppges var, en bred politisk överenskommelse som undertecknats av samtliga partier
som finns representerade i Upplands-Bro kommun. Därutöver uppges det ske en löpande
utvärdering kring behovet av att aktivera krisledningsnämnden. Styrgruppen är fortfarande
aktiv och fortsätter att mötas en gång i veckan med kommundirektör för avrapportering kring

1

beslutad av kommunstyrelsen den 29 januari 2020

2

Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17, senast reviderat av
Kommunfullmäktige den 29 april 2020
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Coronaläget i kommunen, regionen och nationen. Därefter lämnas informationen vidare till
övriga partier. KS presidium har däremot inget formellt beslutsmandat enligt
delegationsordningen för att fatta beslut vid de möten som äger rum inom ramen för
styrgruppen.
Tre grundprinciper för att leda verksamheten i kris
Kommunens förmåga att leda verksamheten i krissituationer och andra påfrestande
situationer bygger på vardagliga och robusta strukturer med ansvars-, närhets- och
likhetsprincipen som grund. Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett
underifrånperspektiv och baseras på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och
uthållighet enligt tre principer:
Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande
ansvar även under krissituationer och under höjd beredskap.
Likhetsprincipen
En verksamhets organisering och lokalisering vid en kris eller under höjd beredskap ska så
långt som möjligt överensstämma med hur ordinarie organisation ser ut.
Närhetsprincipen
En kris ska, så långt som det är möjligt, hanteras där den inträffar och av dem som är
närmast berörda och ansvariga.
Enligt krisplanen består Upplands-Bro kommuns krisorganisation av:


En krisledningsgrupp med kommundirektör som ordförande och representanter för
varje kontor.
 Stabsgrupper, som sätts samman utefter krisens art och omfattning och utformar
arbetsgrupper/analysgrupper.
Krisledningsgruppen har till uppgift att aktivera informationsstaben för intern och extern
information, etablera samverkan med berörda organisationer och andra myndigheter samt
skapa en samlad och aktuell lägesbild av händelsen. Krisledningsgruppen ska vara
sammansatt så att det finns kompetens i gruppen för att få helhetsperspektiv på
organisationen och omvärlden. Enligt krisplanen är krisledningsgruppens första uppgift att
klargöra vad som verkligen hänt, vilka som är drabbade och på vilket sätt.
Kommundirektören informerar initialt krisledningsnämndens ordförande, om denna är
aktiverad, därefter beslutar gruppen om åtgärder.
Kriser eller situationer av mer avgränsad karaktär, såsom lokala kriser ute i ett område eller
händelser som endast involverar ett fåtal personer kräver inte att hela krisledningsgruppen
sammankallas. Istället kommer, då det är befogat, lämpliga delar av krisledningsgruppen att
ansvara för att leda hanteringen av den avgränsade krissituationen i samarbete med berörd
kontorschef eller dennes ersättare. I fallet med pandemin valde kommunen att hantera krisen
genom att aktivera krisledningsgruppen den 3 mars 2020 samt berörda staber.
Stabsgrupper aktiverades under pandemin
Stabsgrupperna består av sakkunniga personer inom Upplands-Bro kommun.
Stabsgruppernas uppgift är att bistå krisledningsgruppen (i de fall denna är aktiverad) och
genomföra praktiska åtgärder under krisen. Beroende av situation kan en eller flera
7
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alternativa stabsgrupper (operativa grupper) sättas i funktion. Av krisplanen framgår att
ansvarig för respektive stabsgrupp beslutar om:




gruppen ska kallas in till krisledningscentralen
i vilken omfattning den ska kallas in (hela eller delar av gruppen)
hur kommunikationen mellan medlemmarna i en stabsgrupp ska ske (telefon, mobil,
e-post, fax etc.)
 tillsätta en analysgrupp3
Under pandemin har krisledningsgruppen varit aktiverad samt sektorsvisa staber.
Krisledningsgruppen är, vid tiden för granskningen, fortfarande aktiv. Gruppen består av alla
förvaltningschefer samt personalchef, kanslichef, ekonomichef, kommunikations- och
digitaliseringschef, trygghets- och preventionschef, säkerhetschef och VD Upplands-Brohus.
Krisledningsgruppen träffas veckovis, dagen innan kommundirektör träffar den politiska
styrgruppen (kommunstyrelsens presidium).
Mötesprotokoll förs vid varje möte. Under mötet ges statusuppdateringar från respektive
verksamhet kopplat till pandemin. Även information från regional och nationell nivå delges.
För varje möte tydliggörs kommunens fyra mål med pandemiarbetet. Dessa är:


Förebygga spridning i samhället och skydda riskutsatta grupper
 Säkerställa samhällsfunktionaliteten långsiktigt
 Säkerställa god samverkan med regionens övriga resurser samt samarbetspartners
 Kommunicera på ett sätt så att varumärket stärks
Därtill finns sektorsvisa staber som är eller var aktiverade under pandemin. Stab Helix är den
stab som har en direkt koppling till pandemi, och den stab som varit aktiv under hela
pandemin. De staber som varit aktiva är:


Stab Dana (Hot mot kommunhuset, ej relaterat till pandemin)
 Stab Fons (VA, ej relaterat till pandemin)
 Stab Helix (Omsorgssektorn)
Socialkontorets ledningsgrupp tog i mars 2020 fram en ”pandemiplan” med syfte att skapa
planering och tydliggöra prioritering framåt. Planen utgick ifrån ett veckovis perspektiv.
Ledningsgruppen träffades tre gånger i veckan under mars, därefter aktiverades staben Helix
den 1 april 2020 och har varit aktiv i stort sett hela pandemin. Socialchef är sammankallande
och deltagarna består av bland annat Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS),
säkerhetssamordnare och kommunikatör. Även kommundirektör och säkerhetschef har
deltagit vid behov. Gruppen har träffades veckovis, med uppehåll under sommaren.
Medarbetare inom socialkontoret har fått lägesbild varje vecka. Fokus för gruppen är per
januari 2021 vaccinationsarbete. Staben har kontinuerligt informerat socialnämnden och
äldre- och omsorgsnämnden, samt haft särskild info till ordförande och första vice
ordföranden.
Stab Helix bestod vidare av tre undergrupper (sedan hösten 2020 enbart undergrupp ett och
två):

3

Av kommundirektör framgår dock att det är krisledningsgruppen som bedömer när en analysgrupp
ska tillsättas.
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1. en personalgrupp för personalförsörjning och bemanning med resurser från
socialkontoret och personalavdelningen. Verksamheten såg ett behov av att
omfördela resurserna. Gruppen följde sjukfrånvaron i mars-april och redovisade
denna regelbundet vid Helix stabsmöten. Därutöver var gruppen stödjande med
hantering av bemanning och arbetsmiljöfrågor.
2. en materielgrupp för samordning kring skyddsutrustning. Gruppen bestod
inledningsvis av ca fem medarbetare. All beställning, hantering och leverans av
skyddsutrustning centraliserades till denna grupp. Gruppen arbetade vardagar och
helger för att beställa och distribuera skyddsutrustning inom kommunen.
3. en analysgrupp. Denna särskilda grupp var aktiv under det inledande skedet av
pandemin. Upplägget är sedan hösten 2020 fördelat på tre funktioner med särskilt
uppdrag att omvärldsbevaka vissa områden. Säkerhetssamordnare fokuserar på
nationell information från myndigheter, MAS bevakar regionens kommunikation och
områdeschef ansvarar för att bevaka utvecklingen lokalt inom organisationen och
kommunen. Dessa ger sedan en dragning/nulägesrapport vid varje stabsmöte.
Vidtagna åtgärder
Under pandemin vidtogs flera åtgärder kopplat till covid-19. Några av dessa redovisas i bilden
nedan:

Lättnader för
lokalhyresgäster
Tillfälliga avsteg från
vissa regler i
Upplands-Brohus
hyresavtal.

Nytt reglemente

Presentkort, stötta
näringslivet

Ändrade bestämmelser
för styrelse och nämnder
som anpassning till
pandemin

Presentkort till medarbetare
och förtroendevalda för att
stötta det lokala näringslivet
Delegationsbeslut KSO, 23
November 2020. Anmält till:
KS 2020-12-02 §167

KF 2020-04-29 §53
2020-03-18
VD Upplands-brohus

Mars

April

November

December

Åtgärder riktade mot
näringslivet
Uppskov till 30 sept för
tillsynsavgifter, tidigare
öppning av
uteserveringar m.m.
2020-03-18.
Tjänstemannabeslut vid
kommunledningskontoret
och
samhällsbyggnadskontoret

Besöksförbud
Totalt besöksförbud på äldre- och LSSboenden införs från och med 27 mars
Delegationsbeslut av socialchef, anmälan
till Socialnämnden 2020-05-19 §42

Ökad vuxennärvaro
Förstärkt närvaro i
utemiljöer för att skapa
trygghet och begränsa
folksamlingar
Ordförandebeslut KSO,
den 2 dec 2020

I mars vidtogs åtgärder riktade till näringslivet och lokalhyresgäster, så som uppskov av
tillsynsavgifter och tidigare öppning av uteserveringar. Beslutet om tillfälliga avsteg från vissa
regler gällande hyresavtal är fattat av VD i Upplands-Brohus. Övriga åtgärder riktade mot
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näringslivet är beslutade av ansvariga tjänstemän vid kommunledningskontorets
näringslivsavdelning, ekonomiavdelning samt samhällsbyggnadskontoret. Näringslivschef uppger
att beslut om uppskov handlar om intäkter som inkommer under innevarande budgetår (2020)
och därför inte påverkar budgeten nämnvärt4. Gällande taxorna regleras inte under vilken tid på
året avgifterna ska tas ut, vilket gör att beslutet inte står i strid med gällande regleringar. Vidare
medger gällande riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats att uteserveringar kan ges möjlighet att
öppna tidigare. På så vis är även detta beslut inom ramen för gällande riktlinjer.
Vidare infördes ett ”totalt besöksförbud” på äldre- och LSS-boenden från och med den 27 mars
20205. Vilket även kommunicerades ut på hemsidan. Detta efter ett delegationsbeslut av
socialchef som anmäldes till socialnämnden den 19 maj 2020 samt äldre- och omsorgsnämnden
den 25 maj 2020. Vid krisledningsgruppens möte den 1 mars 2021 noterades däremot att
”kommunen inte har haft något förbud under pandemin, utan har avrått personer från att besöka
verksamheten”.
Av minnesanteckningarna från staben Helix den 6 april 2020 framgår att kommunen hade
påbörjat åtgärder för att tillförsäkra en god personalförsörjning. Bland annat:
Intern inlåning av personal från andra kontor (de utan utbildning gavs utbildning genom
vuxenutbildningen)
 Externa rekryteringar
 Inhyrning av personal från privata hemtjänstutförare


Socialkontoret tog även in enhetschefer från andra kontor för att avlasta omsorgsverksamheten. I
april förstärkte kontoret även chefsstödet på avdelningschefsnivå då avdelningschef fick hjälp att
hantera 50 procent av verksamhetsområdet till och med augusti. Enligt uppgift fanns det ett
behov av att vidta åtgärder för personalförsörjningen tidigare än vad som gjordes.
Omsorgsverksamheten hade ett påtagligt personalbortfall i mars och åtgärder för att rekrytera
och utbilda personal tog tid.

3.3.1. Smittskydd inom kommunens drabbade verksamheter
Inom socialkontoret bestämdes det tidigt att verksamheterna inte fick lagerhålla
skyddsutrustning. Prioritering gjordes inledningsvis under pandemin till de enheter som hade
misstänkt eller bekräftad smitta, oavsett om detta var vid särskilda boenden, hemtjänst eller
dagverksamhet6. Socialchef fattade beslut den 14 april 2020 om att nyttja egenproducerat
skyddsmaterial för att säkerställa tillfredställande tillgång. Detta för att alltid kunna erbjuda
skydd till personalen. I första hand skulle CE-godkänd levererat material användas.7

4

Vilket då sannolikt skulle kräva ett beslut i nämnden.

5

Den 10 respektive 13 mars lämnade Folkhälsomyndigheten och regeringen allmänna
rekommendationer om att inte besöka landets äldreboenden. Från och med den 1 april till och med
den 30 september var regeringens nationella besöksförbud i kraft. Den 21 november återuppstod
besöksförbudet, som lokala förbud. De formella besluten fattas av Folkhälsomyndigheten i samråd
med lokala och regionala aktörer. Upplands-Bro kommun var inte med på den lista av kommuner
som tilläts införa besöksförbud på särskilda boenden från den 3 december till och med den 12
december 2020.
6

Dagverksamhet stängdes dock ned från 6 april 2020.

7

Kommunen hade svårt att få tag på skyddsutrustning inledningsvis under pandemin.
Leverantörerna prioriterade regionerna. Kommunen gjorde därför egen skyddsutrustning, så som
rockar, visir och munskydd. Dessa var dock inte CE-märkta och godkända av Arbetsmiljöverket.

10

80 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 - KS 21/0230-5 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 : Revisionsrapport - Hantering av covid19.pdf

Av socialkontorets kvalitetsuppföljning 2020, genomförda av avdelningen för kvalitets- och
verksamhetsstöd, framgår att all personal genomgått den webbaserade utbildningen ”Basal
hygien”. Alla medarbetare ska ha redovisat intyg för chef. Områdeschefen har följt upp detta
med enhetschefer. Denna utbildning kommunicerades även ut till annan verksamhet inom
socialkontoret under pandemin, bland annat funktionshindersverksamheten och
dagverksamhet.
Socialchef uppger att socialkontoret kommunicerade hur skyddsutrustning skulle användas
till all verksamhet, inklusive funktionshindersverksamheten och dagverksamhet. Samma
riktlinjer gällde för all verksamhet, det vill säga att visir skulle användas i alla kontakter inom
2 meter. I ett senare skede beslutades om komplettering med munskydd och visir i enlighet
med nationella riktlinjer. Även handläggare har fått information inför hembesök.
Vad gäller kommunens förskolor och skolor fastställdes riktlinjer för att göra lokala
riskbedömningar kopplat till smittspridning och minskad trängsel. Huvudsakligen har det
handlat om att omsätta nationella och regionala riktlinjer till de lokala förutsättningarna.
Personalavdelningen har haft ett centralt stöd för rektorer i detta arbete.
Enligt uppgift har rutinerna vid konstaterad smitta varit:


Vid misstänkt smitta eller symptom (även lindriga) så ska barn och elever stanna
hemma.
 Vid uppkomna symptom på förskolan eller skolan så tas barnet åt sidan och föräldrar
kontaktas så att barnet kan bli hämtat.
 Vid konstaterad smitta inleds smittspårning. Dialog har även förts med Smittskydd
Stockholm om andelen sjuka tilltagit i någon verksamhet.
3.3.2. Dokumentation av händelseförloppet
Väsentlig information, så som beslut och delgiven information dokumenteras och
protokollförs för alla möten i krisledningsgrupp och stab. Det inte har gjorts någon samlad
utvärdering av krisledningsorganisationens verksamhet efter att denna aktiverades. Det har
inte heller gjorts någon aggregerad utvärdering av kommunens hantering av pandemin.
Detta med anledning av att pandemin fortfarande är aktivt. Den 3 februari 2021 beslutade
kommunstyrelsen att ge i uppdrag till kommundirektör att kartlägga och analysera
kommunens hantering av pandemin. Detta tillsammans med en extern granskare. Uppdraget
ska redovisas den 26 maj 2021.
Personalgruppen gjorde en utvärdering: Vägledning för personalbemanning vid corona under
sommaren 2020. Resultatet visade på behov av att kommunikationen behövde förbättras.
Som en konsekvens av detta initierade kommundirektören ett digitalt informationsmöte
tillgängligt för alla medarbetare varannan onsdag.
Samverkan med regionen och statliga myndigheter har inte fungerat optimalt
Länsstyrelsen är den myndighet som ska informeras om händelseutvecklingen, läget och
den förväntade utvecklingen. För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i
Stockholm sedan flera år tillbaka en del av organisationen ”Samverkan
Stockholmsregionen”. Där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, polis,
räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet, som har uppdrag
inom säkerhet och beredskap. Normalt möts alla aktörer i avstämningskonferens en gång
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per vecka. Sedan 28 februari 2020 har samverkan varit i ”aktiverat läge” med tätare möten.
Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen
kan länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Stockholms län.
Kommundirektören uppger att kommunen kunnat bistå länsstyrelsen med ytterligare kunskap
och kompetens kring stabsarbete och krishantering.
Under pandemin har kommunen varit delaktiga i tre regionala forum:


Regionalt råd LSTY (landshövdingen sammankallande, forum för
kommunstyrelseordföranden)



Inriktande forum LSTY (för kommundirektörer)



Samordnande forum (för säkerhetschefer)

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har varit inkallad från länsstyrelsen och
landshövdingen till ett regionalt råd för muntliga överlämningar/rapportering. Intervjuad KSO
uppger att forumet har varit värdefullt men att det funnits meningsskiljaktigheter kring hur
krisen skulle hanteras, vilket uppges tagit en del tid inledningsvis. Under hösten har mycket
information för beslut kommit strax innan mötesstart vilket har försvårat möjligheten att skapa
ett gott kunskapsläge för diskussion.
Vidare uppges det, under pandemin, ha funnits behov av tydliggöranden kring ansvar mellan
kommun, region och stat. Även kommunikation har varit en utmaning. Strukturerna för
samverkan uppges fungera under normala omständigheter men har inte varit idealiska under
en kris som pandemin. Stort ansvar för krishantering och åtgärder uppges ha landat på
kommunerna.
Vår bedömning
Upplands-Bro kommun valde att hantera krisen inom ramen för ordinarie politiska styrning
och genom att aktivera krisledningsgruppen samt områdesspecifika staber, i enlighet med de
tre grundprinciperna för krishantering. Vi ser positivt på detta. Kommunens krishantering
fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella skeendet vid en kris. Planen benämner
inte uttryckligen begreppet pandemi. Krisledningsplanen utgör istället en vägledning där
krishanteringen är densamma oberoende scenario.
Folkhälsomyndigheten redogör i rapporten ”Pandemiberedskap – hur vi förbereder oss”
(2019) för att kommuner i sina risk- och sårbarhetsanalyser bör bedöma förmågan att motstå
allvarliga störningar kopplat till pandemi och personalbortfall/arbetskraftsbrist inom bland
annat omsorgsverksamhet. Vi ser därför positivt på att risk- och sårbarhetsanalysen
inkluderat epidemi/smitta och personalbortfall som en risk i riksinventeringen.
Beredskapsplanerna redogör däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen kom att se ut
vid en pandemi motsvarande scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta inte bedömts
som en av de mer väsentliga riskerna (utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer trots
detta att krisorganisationens arbetssätt svarade mot den modell för krishantering som
kommunen har valt. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att tydliggöra generella
sårbarheter och förmågebrister snarare än att hantera enskilda risker. Däremot framgår det
att kommunen hade ett behov av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Ansvarsfrågan mellan kommun, region och stat har blivit alltmer belyst under pandemin. I
Folkhälsomyndighetens rapport (2019) framgår att ”de flesta åtgärder under en
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influensapandemi kommer att genomföras av kommuner och regioner.”. I kommunens
mening har stort ansvar landat på kommunen. Strukturerna för samverkan har inte upplevts
idealiska under en kris som pandemin. Vi noterar att det uppges ha funnits ett behov av
tydliggöranden kring ansvarsfördelning vilket delvis ligger utanför kommunens rådighet.
Socialchef beslutade den 27 mars om att tillfälligt införa ”besöksförbud” innan regeringens
nationella beslut. Kommunen redogör för att det inte är frågan om förbud utan avrådan. Att
det handlade om ”förbud” kommunicerades däremot ut på hemsidan vilket gör att allmänhet
och anhöriga rimligen kunnat tolka det som att besöksförbud rådde. Ett liknande ärende,
beträffande förbud (alternativt stark avrådan) till besök vid äldreboenden under pandemin har
däremot varit uppe i förvaltningsrätten8 och där bedömts sakna lagstöd. Vi förstår att det
sannolikt fanns rimliga skäl, utifrån smittskydd, till beslutet. Frågan behöver däremot utredas
av domstol. Vi ställer oss däremot frågande till om socialchef har delegerad beslutsrätt för att
besluta om den här typen av åtgärder. Påverkan för individer är påtaglig och vi anser inte att
det kan likställas med ett verkställighetsbeslut.
Det inte har gjorts någon samlad utvärdering av krisorganisationens verksamhet efter att
denna aktiverades. Vi ser därför positivt på att kommunstyrelsen har gett i uppdrag till
kommundirektör att kartlägga och analysera kommunens hantering av pandemin md hjälp av
externt stöd.

4. Kommunens demokratiska processer
Ärendeberedningsprocessen påverkas av pandemin
Ärendeberedningsprocessen är central för den kommunala demokratin. Den inbegriper
samtliga steg från att ett ärende initieras till att ärendet behandlats av ett beslutsfattande
organ och därefter ska verkställas. Nedanstående figur illustrerar
ärendeberedningsprocessen i kommunen.

Flera av dessa steg involverar interaktion mellan individer, varför pandemin påverkar
rutinerna inom ärendeberedningsprocessen. När det kommer till de inledande stegen i
ärendeberedningsprocessen finns i kommunallagen i princip inga formkrav. Det finns
däremot för nämndernas och fullmäktiges sammanträden.

8

Mål: 24825-20
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Kommunallagen ställer krav på nämndernas mötesformer
Inskränkningen i allmänna sammankomster i förordningen 2020:114 påverkar inte
möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden. Däremot ska
alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens
föreskrifter och allmänna råd.
I kommunala och regionala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med
fullmäktige, nämnder, styrelser sker i fysisk form. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om deltagande på
distans tillåts, ska en sådan bestämmelse inkluderas i arbetsordningen. Fullmäktige kan
också besluta att införa motsvarande möjlighet för nämnder.
Förutsatt att fullmäktige fattat beslut om att distansdeltagande ska vara tillåtet måste
därutöver ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda för att den distansdeltagande
ledamoten ska anses vara närvarande vid sammanträdet i rent juridisk mening. Det innebär
att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid:9
Det krävs både ljud- och bildöverföring i realtid och åt båda hållen – samtliga
deltagare ska kunna se och höra varandra.
 Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den
distansdeltagande ledamoten.
 En distansdeltagande måste kunna se samtliga andra deltagare.
 Om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra.


Förutom att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid ska även samtliga
deltagare kunna se och höra varandra och delta på lika villkor:


Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet.
 Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som
delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall
avgörandet sker genom omröstning.
Kommunallagen omfattar inte informella möten i ärendeberedningsprocessen, såsom
ordförandeberedningar och avstämningar. Det innebär att dessa typer av möten inte
omfattas av samma krav. Däremot behöver reglerna om sekretess och informationssäkerhet
beaktas.
Fullmäktige har fastställt att digitala möten är tillåtna
Som tidigare nämnts måste fullmäktige godkänna att nämnds- och fullmäktigemöten
genomförs på distans för att det ska vara tillåtet. Innan pandemin bröt ut fanns i kommunen
inget sådant beslut, varför de politiska organen var hänvisade till fysiska möten.
Under pågående pandemi identifierades behovet av att kunna genomföra möten på distans.
Därför fastställde fullmäktige den 29 april 2020 ett reglemente med gemensamma

9

Beskrivningen bygger på SKR:s promemoria Sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.
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bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.10 Reglementet gör gällande att
nämnder får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans och nämnder får på egen hand
beslutade om nämndspecifika regler.
Som ett komplement till fullmäktiges reglemente har partierna som finns representerade i
fullmäktige kommit överens om regler för mötesformer. Överenskommelsen tillkom i ett läge
då fullmäktige ännu inte fattat beslut om att tillåta deltagande på distans och syftade till att på
frivillig grund minska antalet personer i möteslokalerna och stärka säkerheten under mötena
utifrån ett smittskyddsperspektiv. I den senaste versionen av uppgörelsen, från den 16 juni
2020, återfinns 13 punkter för ledamöter och tjänstepersoner att förhålla sig till. Exempelvis
fastställs att deltagande på distans kan ske vid beredningar och sammanträden och att
Teams är den digitala plattform som kommunen använder. Vidare specificeras hur många
ledamöter som får närvara fysiskt vid nämnd-, utskott-, styrelse- och
fullmäktigesammanträden.
Kommunledningskontoret upprättade den 7 maj en vägledning och checklista för deltagande
på distans vid sammanträden. I vägledningen regleras roller och ansvar för deltagare och
tjänstepersoner, bland annat avseende teknik- och ordningsfrågor.
Det finns i nuläget inga optimala tekniska lösningar
Inför partiernas överenskommelse tog gruppledarna emot information och underlag från
kommunledningskontoret gällande olika tekniska alternativ. Av överenskommelsen framgår
att gruppledarna var medvetna om att det för stunden inte fanns någon optimal teknisk
lösning eller rekommendation från SKR att luta sig emot. Beslutet föll på att använda Teams
som digital mötesplattform.
Kommunen använde sedan tidigare Office365, i vilken plattformen Teams ingår.
Kommunledningskontorets utredning vilar i hög grad på Danderyd kommuns utredning av om
Office365 kan användas för sekretessreglerad och sekretessbelagd information samt
personuppgifter. Utredningens slutsats var att Teams kan nyttjas för informationshantering
men inte om det rör sig om frågor om rikets säkerhet. Utredningen berörde dock inte
plattformen utifrån frågan om distansmöten.
Kommunledningskontoret konstaterade i sin egen utredning att det inte finns en optimal
plattform på marknaden, men att det fanns ett omgående behov av att kunna genomföra
sammanträden med vissa deltagare på distans. Kommunledningskontoret bedömde att
Teams utgör en fullgod lösning som kan möjliggöra deltagande på distans med kort
tidsvarsel och på ett kostnadseffektivt sätt. För att bemöta risker och begräsningar i
plattformen tog kommunen fram den vägledning som tidigare beskrivits. Samtliga ledamöter
har erbjudits utbildning i användningen av Teams.
För att möjliggöra en välfungerande hantering av distansmöten har tre mötesrum i
kommunhuset försetts med ny teknisk utrustning. Dessa mötesrum har använts särskilt vid

10

I samband med detta beslutade fullmäktige även om en ny arbetsordning, som möjliggör för
fullmäktige att sammanträda med ledamöter som deltar på distans.
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sammanträden som genomförs på distans. Vidare finns digitala lösningar för justering av
protokoll, så att justerare inte ska behöva ta sig till kommunhuset fysiskt.
En situation som är problematisk vid distansmöten är slutna omröstningar. Den tekniska
lösningen måste kunna tillgodose att valhemligenheten bevaras, att alla de beslutandes
röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att
omröstningen inte kan manipuleras. Omröstningar ska i regel vara öppna, förutom utom i
ärenden som avser val eller anställning av personal. Enligt uppgift har inga ärenden av
denna art varit aktuella under pandemin, varför frågan om mötesformerna inte har behövts
hanteras.
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att hantera distansmöten
Stora ansträngningar har tillägnats uppgiften att säkerställa välfungerande distansmöten för
nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige. Kommunkansliet har haft en central roll i att dels
ta fram beslutsunderlag för vilka regler som ska gälla inom kommunen, dels sköta det
praktiska arbetet inför och under mötena. Även kommunens IT-avdelning har i hög
utsträckning varit involverade i arbetet med att säkerställa fungerande former för användning
av plattformen Teams samt en tillräcklig säkerhet.
Kommunens kanslichef uppger att övergången till distansmöten till en början var
omvälvande, då kommunen på mycket kort tid behövde lära sig tillämpa nya arbetssätt.
Arbetet med övergången beskrivs dock som välfungerande och att de nya rutinerna är
förankrade bland personal och ledamöter. I takt med att de nya rutinerna etablerats ägnas
mindre tid åt tekniskt stöd. Chefen för kansliavdelningen uppger att nämnderna anpassat
mötesformerna för att förenkla nämndadministrationen vid distansmöten. Bland annat är det
numera snarare regel än undantag att reservationer skickas in i förväg.
Priset för hanteringen av digitala möten har varit att mindre tid ägnats åt planerade
utvecklingsprojekt. Kansliavdelningen hade inför 2020 i uppdrag av fullmäktige att utveckla
den digitala distributionen av handlingar till nämndsammanträden (i nuläget skickas
handlingar per epost).
Sedan fullmäktige fastställde kommunens gemensamma reglemente som möjliggjorde
digitala möten, har merparten av kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens möten
genomförts på distans. Ett undantag är socialnämndens arbetsutskott, som behandlar
känsliga personärenden. Av sekretesskäl har det bedömts som lämpligt att genomföra dessa
möten fysiskt. Det är ytterst upp till ordföranden att avgöra om deltagande får ske på distans.
Distansdeltagande kan dock inte krävas utan är alltid frivilligt. Ledamöter som önskar att
delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till nämndens kansli. I praktiken, i och
med att distansmöten snarare varit regel än undantag, har ordningen varit den omvända:
ledamöter som önskat delta fysiskt har meddelat detta i förväg.
Efter att Folkhälsomyndigheten under hösten skärpte sina rekommendationer har i vissa fall
samtliga mötesdeltagare deltagit på distans. Innan dess deltog åtminstone nämndordförande
och sekreterare på plats i kommunhusets fysiska möteslokal. Vid fullmäktiges möten
närvarar presidiet alltid på plats. Kommunen gör tolkningen att sammanträdets formella
möteslokal i denna situation är den fysiska plats som ordföranden befinner sig i.
Om en ledamot får anslutningsproblem under ett möte och inte kan ses eller höras ska
ordföranden, enligt kommunens vägledning, begära ajournering eller överväga om en
ersättare ska träda in om uppkopplingsförsöken misslyckas. Vidare ska ordföranden bland
annat säkerställa att alla beslutsfattande ledamöter hört och uppfattat allt som sagts innan de
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går till beslut, bevaka närvaron och bevaka chatt-funktionen och fördela ordet enligt
talarlistan.
Förvaltningen följer kontinuerligt rättsläget avseende vilka tekniska verktyg som krävs vid
distansdeltagande. Hittills har det meddelats ett väsentligt avgörande i frågan (mål nr. 262020). Kommunen har vidtagit åtgärder för att uppfylla de krav som framgick av domen. Det
innebär att det under fullmäktige finns en riktad kamera i sammanträdeslokalen så att även
de fåtal ledamöter som är på plats kan ses av deltagare på distans. Kommunen har även
uppdaterad sin vägledning för distansmöten.
Inom ramen för granskningen har frågor om den praktiska hanteringen av distansmöten
skickats till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och socialnämnden. Sammanlagt inkom sex svar. Svaren visar att
tillfrågade respondenter är nöjda med det praktiska stödet de erhållit för att genomföra
distansmöten. Samtliga respondenter förutom en uppger att kommunledningskontorets
skriftliga vägledning har använts och att den innehåller ändamålsenlig information. Samtliga
uppger att det överlag har fungerat väl att genomföra nämndsmöten på distans.
Vår bedömning
Sedan pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande
politisk beslutsgång. Det har dels vidtagits regelmässiga åtgärder för att möjliggöra
distansmöten, dels har det vidtagits praktiska åtgärder för att säkerställa effektiva möten som
är förenlig med tillämplig lagstiftning.
Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och laglighet i
ärendeberedningsprocessen på det stora hela varit ändamålsenliga. När det kommer till
kommunens användning av distansmöten finns enligt vår mening i huvudsak två frågor som
behöver lyftas särskilt.
För det första är det i nuläget inte helt tydligt i vilken omfattning distansmöten får tillämpas. I
proposition 2013/14:5 uttrycks att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett
komplement till fysiskt deltagande. Under året har dock fysiskt mötesdeltagande snarare varit
ett komplement till distansdeltagande och inte tvärtom. Kommunen är väl medvetna om
denna problematik och bevakar hur SKR och andra kommuner tolkar lagstiftningen. Eftersom
det inte finns någon tydlig normering kring i vilken utsträckning distansdeltagande får
användas är det svårt att bedöma huruvida kommunens tillämpning är korrekt.
Den andra frågan rör användningen av mötesplattformen Teams. Enligt kommunallagen ska
deltagande på distans ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Av proposition
2013/14:5 framgår att alla deltagare ska kunna se och höra varandra tydligt för att den som
deltar på distans ska kunna anses vara fullt delaktig. Vid möten i Teams med ett stort antal
deltagare kan det ifrågasättas om detta krav tillgodoses. Kommunen känner till denna
osäkerhet i hur lagstiftningen ska tolkas och följer den rättsliga utvecklingen.11 Under 2020
har Teams utvecklat mötesfunktionen så att fler mötesdeltagare kan se varandra samtidigt.

11

Hittills har det enbart kommit ett avgörande i Förvaltningsrätten som har bäring på frågan (Mål nr.
2620-20)
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5. Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Ny lag reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli
2020. I lagen finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning
på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala nämnd som
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter efterlevs. Det är även denna nämnd som har i uppgift att besluta om
förelägganden och förbud. Av propositionen (2019/20:172) framgår att tillsynen inte bör vara
avgiftsfinansierad. Det finns inga specificerade krav på omfattningen av tillsynen eller på
tillsynsorganisationens tillgänglighet.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen
Enligt bygg- och miljönämndens reglemente ska nämnden fullgöra kommunens
myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig speciallagstiftning. Det åligger därmed
nämnden att ansvara för tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Den personal som utför livsmedelskontroll samt tillsyn av tobak, serveringstillstånd och
receptfria läkemedel ansvarar också för nämndens tillsyn av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Sammanlagt är två medarbetare involverade i arbetet. Ingen
beslutanderätt i ärenden inom detta område har dock delegerats, varken till inspektörer eller
deras överordnade i förvaltningsorganisationen. Enligt intervjuad noterades inga avvikelser
vid de inledande tillsynskontrollerna, varför det inte ansågs nödvändigt att revidera
nämndens delegationsordning med tillägg om delegation av beslutanderätt i ärenden
kopplad till den nya lagen.
Merparten av tillsynsbesöken genomfördes under juli och augusti
Arbetet med tillsynen enligt den nya lagen inleddes med ett informationsutskick till de
aktörerna med serveringsställen inom kommunen. Därefter genomfördes tillsynskontroller,
vars frekvens var som högst under juli och augusti. Enligt kommunens diarium genomfördes
ungefär 30 tillsynsbesök under 2020.
Det fanns ingen plan för prioritering av tillsynsobjekt. Enligt uppgift fanns inte heller någon
systematik i vilka verksamheter som valdes ut för tillsyn och inte heller någon uppföljning av
vilka verksamheter som inte kontrollerats. Urvalet av tillsynsobjekt beskrivs som planlöst.
Däremot har samtliga kontroller dokumenterats i kommunens diariesystem. Bedömningen av
tillsynens omfattning gjordes av tillsynspersonalen på egen hand.
Vår uppföljning av registrerade tillsynsbesök i kommunens diarium visar att 32 tillsynsbesök
genomfördes under året. Noterbart är att tillsyn utförts betydligt oftare på vissa
serveringsställen än andra. Exempelvis har en restaurang granskats sju gånger – trots att
avvikelser inte noterats – medan andra serveringsställen enbart erhållit ett tillsynsbesök eller
inget alls. Det finns ingen sammanställning över vilka verksamheter som granskats
respektive inte granskats eftersom det i kommunen inte gjorts en kartläggning av vilka
verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
En intervjuperson uppskattar att det sammanlagt finns ungefär 50 serveringsställen vars
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verksamhet lyder under denna lagstiftning. Utifrån den uppskattning har ett tjugotal
serveringsställen inte granskats under 2020.
Tillsynskontrollerna bygger på Länsstyrelsen i Stockholms, Folkhälsomyndighetens och
SKR:s vägledning. Inspektionerna utgår från en framtagen checklista som används vid
samtliga tillsynsbesök. Enligt uppgift har tillgången på vägledning kring tillsynsbesökens
genomförande varit relativt riklig, medan det har saknats information om hur arbetet bör
planeras och dokumenteras.
Tillsynen har tagit resurser från andra verksamheter
Relativt stora resurser har disponerats till tillsynen av smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Berörd personal uppskattar att knappt 500 timmar har ägnats åt dessa
arbetsuppgifter. Det motsvarar ungefär 15 procent av dessa medarbetares sammanlagda
arbetstid på ett år. Merarbetet har resulterat i att andra tillsynsverksamheter inte prioriterats i
enlighet med plan. Ett sådant område är livsmedelskontrollen. Under 2020 har ungefär 50
procent av planerade kontrollbesök genomförts. Vid ingången av 2021 var den samlade
kontrollskulden 657 timmar.12
Avdelningschef för livsmedel uppskattar att kommunen givet rådande förutsättningar kommer
att ägna ungefär lika mycket tid åt tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
under 2021 som under 2020. Det finns i nuläget inga planer med att förstärka
livsmedelskontrollen resursmässigt.
Enligt förarbetena till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör inte
tillsynen vara avgiftsfinansierad. Upplands-Bro kommun tar inte ut någon avgift från
verksamheterna för denna tillsyn. Kommuner kompenseras däremot av regeringen för
genomförandet av tillsyn smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ersättningen baseras på
kommunens invånarantal. Upplands-Bro har begärt ersättning och kommer få tillbaka cirka
100 tkr för 2020.
Vår bedömning
Den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebar ett antal utmaningar för
bygg- och miljönämnden. Resurser flyttades från ordinarie tillsynsverksamhet och
inledningsvis rådde osäkerhet kring hur tillsynen av serveringsställen skulle bedrivas.
Lagstiftningen och tillämpliga föreskrifter lämnar utrymme för tolkning när det kommer till den
interna organisationen för att genomföra tillsynen. Enligt kommunallagen ska dock
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. Enligt vår bedömning finns utifrån detta perspektiv skäl att se
över rutinerna för tillsynen.
Enligt vår bedömning saknades för tillsynens genomförande en resursplaneringsanalys och
genomtänkt strategi. Planeringen av tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen
var planlös i bemärkelsen att prioriteringar inte byggde på en riskanalys och att uppföljningen
var osystematisk. För att säkerställa en effektiv tillsyn bör rimligtvis prioriteringen bygga på
tydliga antaganden om var tillsynen får störst effekt utifrån ett smittskyddsperspektiv. En
sådan analys skulle också kunna ligga till grund för bedömningen av tillsynens omfattning.

12

Delar av kontrollskulden är oundviklig eftersom vissa mindre verksamheter får tillsynsbesök
vartannat eller var tredje år, samtidigt som de betalar en årlig avgift.
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Vidare, utifrån ett smittskyddsperspektiv, kan det ifrågasättas varför vissa serveringsställen
granskats upp emot sju gånger (utan att brister noterats), samtidigt som andra
serveringsställen inte granskats överhuvudtaget. Enligt vår bedömning är denna prioritering
svårförståelig utifrån syftet med tillsynen, det vill säga säkerställa att kraven i den nya
regleringen för serveringsställen följs.
För att möta regeringens krav på att genomföra tillsyn av smittskyddsåtgärder ansågs
personalresurser behöva flyttas från andra tillsynsområden. Exempelvis flyttades personal
från livsmedelskontrollen vilket innebar att enbart 50 procent av den planerade kontrollen
genomfördes. I sammanhanget är det viktigt att understryka att livsmedelskontrollen är en
lagstyrd verksamhet som ska vara riskbaserad. Det innebär i praktiken inte enbart att
kontrollen ska bygga på en riskanalys – planerade kontrollbesök ska också genomföras. Med
tanke på rådande kontrollskuld är det väsentligt att nämnden säkerställer att det finns en plan
samt tillräckliga förutsättningar för att genomföra den planerade kontrollen.
Syftet med delegation av beslutanderätt är bland annat att säkerställa en effektiv
ärendehandläggning. Vissa typer av beslut bör kunna verkställas omedelbart för att få
avsedd effekt. Bygg- och miljönämndens delegationsordning har inte reviderats utifrån den
nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att ett nämndbeslut
behöver inväntas innan ett föreläggande eller annan åtgärd kan riktas mot en verksamhet
som uppvisat brister i sin hantering. Enligt vår bedömning är det i dessa ärenden särskilt
viktigt att nämnden genom delegationsordningen säkerställer en effektiv ärendehandläggning
för att omgående kunna rikta åtgärder i syfte att minska smittspridning på serveringsställen.
Tillsynen av smittskyddsåtgärder har utgått från en checklista som bygger på länsstyrelsens
vägledning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Enligt vår bedömning är det positivt att
tillsynen utgår från en förutbestämd mall. Det ökar förutsättningarna för en rättssäker och
enhetlig tillsyn. Det är också positivt att nämnden återsökt medel för genomförandet av
tillsynen.

6. Svar på revisionsfrågor
Fråga

Svar

Hade kommunen vid pandemins
utbrott fastställda
beredskapsplaner och en
krisledningsorganisation på plats
som var anpassad för att möta
händelseutvecklingen? Fanns
scenariot pandemi i kommunens
risk- och
sårbarhetsanalys/beredskapsplan?
Om ja, har konsekvenser och
åtgärder utvecklats som förväntat?

Ja, i allt väsentligt. Kommunens krishantering
fokuserar på att beslutsfattare förstår det generella
skeendet vid en kris. Krisledningsplan är en
vägledning i detta arbete. Planen benämner inte
uttryckligen begreppet pandemi och är inte
konstruerad utifrån att krishanteringen skiljer sig
utifrån olika scenarion. Kommunen har identifierat
epidemi/smitta och personalbortfall som tänkbara
risker för kommunen i den övergripande risk- och
sårbarhetsanalysen. Beredskapsplanerna redogör
däremot inte i detalj för hur händelseutvecklingen
kom att se ut vid en pandemi motsvarande
scenariot med covid-19. Vi noterar även att smitta
inte bedömts som en av de mer väsentliga riskerna
(utifrån konsekvens och sannolikhet). Vi bedömer
trots detta att krisorganisationens arbetssätt
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svarade mot den modell för krishantering som
kommunen har valt.
Däremot framgår det att kommunen hade ett behov
av att vidta snabbare åtgärder för att tillförsäkra
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Vilka organisatoriska eller
ledningsmässiga åtgärder har
vidtagits på verksamhetsnivå och
på politisk nivå? När beslutades
och vidtogs åtgärderna?

I mars 2020 beslutade KS om att inrätta KS
presidium som politisk styrgrupp för Coronahanteringen. Styrgruppen har haft regelbundna
möten med kommundirektör. Även
krisledningsgrupp (aktiverades den 3 mars 2020)
och stab Helix har varit aktiverade under hela
pandemin. Helix aktiverades den 1 april 2020.
I mars vidtog kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadskontoret åtgärder riktade till
näringslivet och lokalhyresgäster, så som uppskov
av tillsynsavgifter och tidigare öppning av
uteserveringar. Vidare infördes socialchef ett ”totalt
besöksförbud” på äldre- och LSS-boenden från och
med den 27 mars 2020. Vid krisledningsgruppens
möte den 1 mars 2021 noterades däremot att
”kommunen inte har haft något förbud under
pandemin, utan har avrått personer från att besöka
verksamheten”. Vi ställer oss däremot frågande till
om socialchef har delegerad beslutsrätt för att
besluta om den här typen av åtgärder.

Tillvaratas och dokumenteras
diskussioner och beslut på ett sätt
som ger grund för framtida
analyser av händelseförlopp och
effekter av åtgärderna?

Ja. Väsentlig information, så som beslut och
delgiven information dokumenteras för
krisledningsgruppen och alla stabsmöten i
protokoll.

Har det funnits en i kommunens
mening tydlig rollfördelning mellan
kommunen, regionen och statliga
myndigheter? Finns en i
kommunens mening
välfungerande samverkan?

Delvis. I kommunens mening har stort ansvar
landat på kommunen. Strukturerna för samverkan
har inte upplevts idealiska under en kris som
pandemin. Vi noterar att det uppges ha funnits ett
behov av tydliggöranden kring ansvarsfördelning
vilket delvis ligger utanför kommunens rådighet.

Hur hanteras identifierade fall av
misstänkt smitta inom
verksamheter som inte
rutinmässigt nyttjar
skyddsutrustning, men där
kommunen har ett tillsynsansvar?
T.ex. förskolor, lågstadieskolor och
LSS-boenden? Har de haft
riktlinjer för sitt arbete?

Socialkontoret kommunicerade hur
skyddsutrustning skulle användas till all
verksamhet, inklusive funktionshinderverksamheten och dagverksamhet. Samma
riktlinjer gällde för all verksamhet, det vill säga att
visir skulle användas i alla kontakter inom 2 meter.
I ett senare skede beslutades om komplettering
med munskydd och visir i enlighet med nationella

21

80 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 - KS 21/0230-5 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av covid-19 : Revisionsrapport - Hantering av covid19.pdf

riktlinjer. Även handläggare har fått information
inför hembesök.
Vad gäller kommunens förskolor och skolor
fastställdes riktlinjer för att göra lokala
riskbedömningar kopplat till smittspridning och
minskad trängsel. Vid misstänkt smitta eller
symptom (även lindriga) så ska barn och elever
stanna hemma. Vid uppkomna symptom på
förskolan eller skolan så tas barnet åt sidan och
föräldrar kontaktas så att barnet kan bli hämtat. Vid
konstaterad smitta inleds smittspårning.
Vilka åtgärder har vidtagits för att
säkerställa en välfungerande
politisk beslutsgång under
pågående pandemi?

Praktiska och regelmässiga åtgärder har vidtagits
för att säkerställa en välfungerande politisk
beslutsgång. Under våren fastställde fullmäktige ett
nytt gemensamt reglemente för att möjliggöra
mötesdeltagande på distans. På förvaltningsnivå
har det tagits fram vägledning för tillämpningen av
de nya reglerna. Mycket arbete inom förvaltningen
har även tillägnats att säkerställa tillräckliga
praktiska förutsättningar för att bedriva
distansmöten. Bland annat har mötesrum försetts
med adekvat teknisk utrustning och stöd har
erbjudits ledamöter i samband och under möten.
Bland annat är det numera snarare regel än
undantag att reservationer skickas in i förväg.

Hur har det fungerat politiskt och
internt i kommunhuset med digitala
möten och andra nya
arbetsformer?

Pandemin har medfört att arbetsformerna i
kommunorganisationen har anpassats till rådande
situation genom ett ökat användande plattformar.
Det förändrade arbetssättet har enligt uppgift
fungerat väl både inom tjänsteorganisationen samt
vid nämnd- och styrelsesammanträden. För att
underlätta det praktiska arbetet under
sammanträden sker grundligare förberedelser inför
mötena.

Har den anpassade beslutsgången
varit förenlig med kommunallagen?

Genom fullmäktiges fastställande av det
gemensamma reglementet för kommunens
nämnder säkerställdes möjligheten till
mötesdeltagande på distans i nämnder. När det
kommer till hur distansmöten får genomföras och i
vilken omfattning finns i vissa frågor ingen tydlig
rättslig normering. Vi noterar att fysiska möten
snarare används som komplement till distansmöten
än tvärtom, vilket inte är i enlighet med vad som
uttrycks proposition 2013/14:5. Vidare kan det
ifrågasättas om den digitala mötesplattformen
Teams under 2020 har levt upp till alla tekniska
krav. Vi lämnar avseende dessa frågor inga starka
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rekommendationer eftersom rättsläget i nuläget inte
är helt klarlagt.
Hur har tillsynsverksamheten
anpassats avseende resurser,
organisation och rutiner för att
kunna verkställa tillsyn enligt lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen?

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen
enligt den nya lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Beslutanderätten i ärenden inom ramen för den nya
lagen har inte delegerats till berörda
tjänstepersoner. Därmed saknas adekvata
möjlighet att fatta skyndsamma beslut vid noterade
brister i verksamheterna smittskyddshantering.
Vår uppföljning av registrerade tillsynsbesök i
kommunens diarium visar att 32 tillsynsbesök
genomfördes under året. Noterbart är att tillsyn har
utförts betydligt oftare på vissa serveringsställen än
andra. Exempelvis har en restaurang granskats sju
gånger – trots att avvikelser inte noterats – medan
andra serveringsställen enbart erhållit ett
tillsynsbesök eller inget alls. Det finns ingen
sammanställning över vilka verksamheter som
granskats respektive inte granskats eftersom det i
kommunen inte gjorts en kartläggning av vilka
verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Tillsynen bygger på tillämplig vägledning och
föreskrifter från Länsstyrelsen i Stockholm,
Folkhälsomyndigheten och SKR. Vid tillsynsbesök
används en standardiserad mall. Enligt vår
bedömning är det positivt att tillsynen utgår från en
förutbestämd mall. Det ökar förutsättningarna för
en rättssäker och enhetlig tillsyn.
För att genomföra tillsynen har resurser lyfts från
andra tillsynsverksamheter, exempelvis
livsmedelskontrollen. Det har resulterat i att
planerade kontrollbesök inte genomförts i tillräcklig
utsträckning.
Den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
innebar att resurser lyftes från andra
tillsynsverksamheter. För ledmedelskontrollen har
det inneburit att 50 procent av planerad kontroll inte
genomförts under 2020. Enligt vår bedömning är
väsentligt att nämnden säkerställer att samtlig
lagstyrd tillsynsverksamhet genomförs i tillräcklig
omfattning.
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Kungsängen 16 mars 2021

EY

EY
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7. Källförteckning
Intervjupersoner










Kommunstyrelsens presidium
Kommundirektör
Säkerhetschef
Socialchef
Avdelningschef, Äldre- och omsorgsavdelningen, socialkontoret
Chef för livsmedelsavdelningen
Chef för miljöavdelningen
Livsmedelsinspektör
Miljöinspektör

Dokument

























Behovsutredning 2011
Delegationsordning Bygg- och miljönämnden
Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
solarier och sprängämnesprekursorer.
Livsmedelsverkets föreläggande att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen av
livsmedel (2019)
Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Upplands-Bro kommun inom
restaurangområdet (2015)
Länsstyrelsens slutrapport avseende revisionen av livsmedelskontrollen i UpplandsBro kommun med fokus på området storhushåll (2019)
Objektslista livsmedelstillsyn
Reglemente för bygg- och miljönämnden
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Tillsyns- och kontrollplan 2018–2020 för bygg- och miljönämnden
Tillsynsplan 2019 för miljötillsyn
Uppföljning av tillsynsplan 2019 (miljötillsyn)
Uträkning av handläggningskostnader per timme (miljötillsyn)
Uträkning av timavgift för livsmedelskontroll
Verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden
Krisplan för krisledningen, uppdaterad 2020-11-11 i Upplands-Bro kommun
Risk- och sårbarhetsanalys, för mandatperioden 2019-2022, beslutad av
kommunstyrelsen 2019-10-22
Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunfullmäktige 2018-10-17,
senast reviderat av Kommunfullmäktige den 29 april 2020
Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden, beslutad av Äldre- och
omsorgsnämnden 24 januari 2019 och reviderad den 23 september 2019.
Personalplan vid omfattande frånvaro, 20 mars 2020
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-05-07
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-11-23
Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2020-12-21
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Minnesanteckningar Covid-19 stab/ledningsarena 2021-03-01
Minnesanteckningar Helix 2020-04-06
 Minnesanteckningar Helix 2021-01-07
 Minnesanteckningar Helix 2021-01-13
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Bilaga: Vidtagna åtgärder under pandemin
Nedan framgår ett urval av de åtgärder som kommunen har tagit under pandemin.
Publiceringsdatum,
hemsida

Datum,
ikraftträdande av
beslutet

2020-03-16
2020-03-17

2020-03-18

2020-03-17

2020-03-18

2020-03-18

2020-03-18

2020-03-20

2020-03-20

2020-03-23

2020-03-27

2020-03-27

Ärende

Om beslut tagits i
nämnd,
ordförandebeslut eller
delegationsbeslut

Arrangemang som riktar sig till äldre ställs
in
Distansundervisning på UpplandsBrogymnasiet

Distansundervisning på
vuxenutbildningen

Åtgärder riktade mot det lokala
näringslivet:
- Kommunen ger uppskov till den 30
september för årliga fasta tillsynsavgifter
inom miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och
tobak
- Företagare inom besöks- och
restaurangnäringen bjuds in till
dialogmöte
- Kommunen öppnar upp för att
timanställd personal från näringslivet, i ett
första skede kökspersonal, när behov
uppstår i kommunen
- Uteserveringar i Kungsängen får öppna
från den 24 mars
Åtgärder riktade till hyresgäster i
Upplands-Brohus lokaler:
- Kvartalshyra får betalas månadsvis
- Ev. minimiöppettider behöver ej
efterlevas
- Verksamhet får stängas
- Affärsverksamhet får bedrivas utanför
butikslokaler
- Möjlighet att ansöka om anstånd med
hyresbetalning
Anpassningar av de politiska nämndernas
sammanträden (bl.a färre möten, kortare
sammanträden, färre personer
närvarande, större lokaler för ökat
avstånd)
Kommunen lanserar e-tjänst för
mottagande av gåvor i form av
skyddsutrustning
Kultur- och fritidsevenemang med
kommunen som huvudarrangör ställs in
eller skjuts upp
Totalt besöksförbud på kommunens
äldre- och LSS-boenden
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Delegationsbeslut anmält
till Gymnasie- och
arbetslivsnämnden 202004-02 §17.

Delegationsbeslut anmält
till Gymnasie- och
arbetslivsnämnden 202004-02 §17.
Tjänstemannabeslut vid
kommunledningskontoret
och
samhällsbyggnadskontoret

Beslutades av VD
Upplands-brohus

KF 2020-04-29 §53

Beslut om att tillfälligt
införa besöksförbud på
gruppbostäder, anmält till
Socialnämnden 2020-0519 §42
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Delegationsbeslut om att
tillfälligt införa
besöksförbud på vård- och
omsorgsboenden i egen
regi samt på servicehus,
anmält till äldre- och
omsorgsnämnden 202005-25 §35
2020-04-01

2020-04-01
2020-04-14

2020-05-07

2020-05-13

2020-11-23

2020-12-21

2020-12-20

Kommunens Vuxenutbildning erbjuder
snabbutbildning för timvikarier inom vård
och omsorg
Kommunen startar stödtelefon för äldre
och deras anhöriga under coronakrisen
Insatser riktade mot unga:
- Fältassistenter och personer inom
elevhälsan ger sig ut i skolor för att svara
på frågor
- Fritidsgårdar håller öppet och har infört
rutiner kring handtvätt och avstånd
- Via kampanj på fritidsgårdarnas
instagramkonton kan kommunens unga
ställa frågor om corona
Kommunen bekostar lunchlådor som
gymnasieelever folkbokförda i kommunen
kan hämta ut från lokala restauranger.
Syftet främst att stötta lokala krögare.
Kommunens medarbetare och
förtroendevalda ges presentkort för att
stötta det lokala näringslivet i julgåva
Vuxennärvaron i utomhusmiljöer förstärks
för att skapa trygghet och begränsa
förutsättningar för större folksamlingar
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Delegationsbeslut av KS
ordförande, anmält till KS
2020-05-27 §87
Delegationsbeslut anmält
till KS 2020-12-02 §167

81 Björknäs camping - KS 21/0151-4 Björknäs camping : Björknäs camping

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kansliavdelningen
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2021-05-18

KS 21/0151

Kommunstyrelsen

Björknäs camping
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver
Björknäs camping sommaren 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar, i enlighet med sitt reglemente, i
huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.
3. Investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor för utveckling av Björknäs
camping överförs från kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga
verksamhetsinriktningar och verksamhetsutövare för Björknäs
campingplats på lång sikt, efter sommarsäsongen 2021.

Sammanfattning
Kommunen har under 2021 sökt en arrendator till campingen men något avtal
med arrendator har inte kunnat tillses. För att campingen ska kunna öppna till
sommaren 2021 kommer kommunen att bedriva campingen.
Driftskostnader beräknas till ca 500 000–700 000 kronor och intäkt beräknas
till 300 000–500 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma
till tertialrapport 2 med kostnader för sommaren 2021.
Investeringsmedel används till att säkerställa och iordningställa Björknäs
camping och omgivande miljöer, uppställningsplatser och vägar. Medel
används också till kontroll och driftsättning av vatten och avlopp,
sanitetsanläggningar samt elanslutningar, samt uppskyltning.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan en kommun
bedriva vissa typer av näringsverksamhet. I 4 kap 1 § framgår att kommuner
får vida åtgärder för uppförande och drift av turismanläggningar i den
utsträckning det behövs för att främja turistväsendet inom kommunen.

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

Er beteckning

81 Björknäs camping - KS 21/0151-4 Björknäs camping : Björknäs camping

Datum

Vår beteckning

2021-05-18

KS 21/0151

Kommunledningskontoret
Kommunen har under 2021 sökt en arrendator till campingen men något avtal
med arrendator har inte kunnat tillses. För att campingen ska kunna öppna till
sommaren 2021 kommer kommunen att bedriva campingen.
I Kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden får i samverkan
med kommunstyrelsen verka för en god turistverksamhet i kommunen.
Driftskostnader beräknas till ca 500 000–700 000 kronor och intäkt beräknas
till 300 000–500 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma
till tertialrapport 2 med kostnader för sommaren 2021.
Investeringsmedel används till att säkerställa och iordningställa Björknäs
camping och omgivande miljöer, uppställningsplatser och vägar. Medel
används också till kontroll och driftsättning av vatten och avlopp,
sanitetsanläggningar samt elanslutningar, samt uppskyltning.
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjliga verksamhetsinriktningar
och verksamhetsutövare för Björknäs campingplats på lång sikt, efter
sommarsäsongen 2021.

Barnperspektiv
En camping med fina rekreationsmiljöer kan vara till gagn för alla
kommuninvånare, såväl barn, unga och vuxna.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden

2 (2)

82 Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige - KS 21/0283-1 Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige : Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KS 21/0283

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Sammanträdestider för Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som
Kommunfullmäktige beslutar om för året.
2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i
Kommunstyrelsen in till budgetdialog.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska
sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om
för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för
Kommunfullmäktige.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021.



Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KS 21/0283

Kommunledningskontoret

Ärendet
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska
upp för beslut vid särskilda tillfällen under året både i Kommunstyrelse,
Kommunfullmäktige och i nämnder. Tiderna har även i möjligaste mån lagts
utanför skollov.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning
besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen.
Enligt ”Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelse och
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun” beslutar nämnderna själva om
antal sammanträden samt tidpunkt för dessa. Likaså beslutar nämnderna om
sammanträdestider för sina utskott. Kommunledningskontoret förordar att
nämnderna anpassar sina datum för sammanträden till Kommunstyrelsens
sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska
vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att Kommunfullmäktige framgent ska
sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om
för året och att denna skrivning förs in i Kommunfullmäktiges arbetsordning
under § 6. Det innebär att skrivningen ”Fullmäktige håller ordinarie
sammanträde 8 gånger varje år, med en jämn fördelning av
sammanträdestillfällena över året ” tas bort och ersätts med
”Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som
Kommunfullmäktige beslutar om för året.”
På så sätt harmoniseras styrdokumenten arbetsordning för Kommunfullmäktige
med reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelse och
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, så att varje instans själv avgör
antal sammanträden och tidpunkt för dessa.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-19

KS 21/0283

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets förslag på sammanträdestider för 2022
Kommunstyrelsens
beredning kl. 08:30

Kommunstyrelsens
sammanträde kl. 14:00

Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 18:30

26 januari

2 februari

16 februari

9 mars

16 mars

30 mars

6 april

13 april

27 april

25 maj

1 juni

15 juni

21 september

28 september

12 oktober

19 oktober

26 oktober

9 november

23 november

30 november

14 december

Barnperspektiv
Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för
barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som
behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de
ärenden som behandlas i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis
kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under
Kommunfullmäktige sammanträden.
Bilaga
 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut
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Upplands-Bro kommuns
författningssamling
UBKFS 2020:02
Ansvarigt politiskt organ

Kommunfullmäktige
Diarienummer

KS 20/0295
Senast beslutad

2020-04-29

Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Kommundirektören

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutad av kommunfullmäktige den 29 april 2020
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Inledning
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
§ 1.Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om
antalet ersättare.

Presidium
§ 2.De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste
och en andrevice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på
det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ålderspresident
§ 3.Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet
§ 4.Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har
avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdrag som förtroendevald
§ 5.Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska
vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsen.
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Tid och plats för sammanträdena
§ 6.Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en
jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder
nyvalda fullmäktige första gången i november.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde
§ 7. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlade på det extra sammanträdet.

Ställa in eller ändra tid för sammanträde
§ 8.Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd
med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om
beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Plats för sammanträde
§ 9.Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.

Deltagande på distans
§ 10.
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt så
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Fullmäktiges ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Tillkännagivande av sammanträdena
§ 11.
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska, om möjligt, tillkännages på
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
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Varje ledamot och ersättare ska, om möjligt, kallas till sammanträde
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande
ärenden.
§ 12.
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar
som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske
på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa
annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 13.
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den
utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden
för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var
sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på
vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något
tillkännagivande inte göras. I ett sådant fall låter ordföranden dock
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 14.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
§ 15.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för
allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga
ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast
med nästföljande tillkännagivande.
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Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning och på vilket sätt övriga
handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före
sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av
ersättare
§ 16.
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare
som står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt.
§ 17.
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett
sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i
ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
§ 18.
Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare,
som kallats till tjänstgöring.
§ 19.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska
träda in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.

Upprop
§ 20.
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som
tjänstgör ska finnas tillgängligunder hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs
Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, ska anmälan ske
hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att deltaga i
omröstningar.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att
lämna sammanträdet ska anmäla detta till ordföranden.

Protokolljusterare
§ 21.
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av
protokollet från sammanträdet.
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 21, väljer fullmäktige två
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärenden
§ 22.
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har
tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
§ 23.
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam
nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i
överläggningen i ärendet.
Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den
överläggning som hålls med anledning av svaret.
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18
§§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Revisorernas yttranderätt
§ 24.
Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen
när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.

Revisorernas initiativrätt
§ 25.
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av
sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs.
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorernas redovisning till fullmäktige
§ 26.
Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten
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under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas
revisionsberättelsen.

Företagens och andras initiativrätt
§ 27.
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ KL
får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
§ 28.
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena
i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får
ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma
nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
§ 29.
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som
förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 30.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i
den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att
inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare
anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då
begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara
replikerna med två inlägg på högst två minuter.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig
efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa
sammanträdet.
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Yrkanden
§ 31.
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende
avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
§ 32.
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 33.
När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
§ 34.
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den upptar
•

namnet på någon som inte är valbar,

•

flera eller färre namn är det antal personer som ska väljas,

•

ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
§ 35.
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
eller flera leda-möter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
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En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Återtagande av förslag
§ 36.
En ansökan eller en motion får återtas (dras tillbaka) innan
fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet.

Medborgarförslag
§ 37.
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i
fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och
telefonnummer ska anges.
Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen
kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på
fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i
sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta
i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden
begränsas till två minuter.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan
nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium ska för varje
inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om
var ärendet ska beslutas. Om fullmäktige beslutat om att
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska
förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att
handlägga och besluta i ärendet.
Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte
följande bestämmelser som endast avser handläggning av
medborgarförslag fullmäktige.
•

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det förslaget väcktes.

•

När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas.

•

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen
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ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.

Interpellationer
§ 38.
Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen och i nämnderna.
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en
interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast
dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en
interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som
avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen
har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets
styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som
ledamot också vid det tillfället.

Frågor
§ 39.
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot.
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Kommunstyrelsens ordförande eller ordföranden i en nämnd får
överlämna besvarandet av en fråga till annan nämndordförande eller ett
annat kommunalråd som har det politiska beredningsansvaret för det
område som frågan berör.
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Beredning av ärendena
§ 40.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska
beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av
sådana ärenden som harfattats.

Återredovisning från nämnderna
§ 41.
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för
nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat.
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 42.
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och
ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning
§ 43.
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige
samt lika många ersättare för dessa.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
§ 44.
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena
revisorernas budget.

Förklaring vid revisionsanmärkning
§ 45.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden
i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse, nämnd,
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fullmäktigeberedning eller de enskilda förtroendevalda i sådana organ
mot vilken anmärkningen är riktad.
Ärende gällande fullmäktiges beslut i fråga om revisionsanmärkning
ska beredas av fullmäktiges presidium.

Justering av protokollet
§ 46.

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige
justerar den.

Reservation
§ 47.
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten
vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så
snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet
fattades.

Expediering
§ 48.
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och
personer som berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas
hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om
inte fullmäktige beslutar annat.
§ 49.
Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2021-04-26

KS 21/0238

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Hemställan om utökad låneram för
Kommunalförbundet Norrvatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige medger att låneramen för kommunalförbundet Norrvatten
utökas från 1300 miljoner kronor till 2100 miljoner kronor.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som
förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i
förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för
förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i
behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät.
Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas
befolkningsökning och tillväxt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som
förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i
förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för
förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i
behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät.
Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas
befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade i september 2020 inriktningsbeslut för
utbyggnaden av Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär en
etappvis utbyggnad av ett nytt kompletterande vattenverk. Investeringsutgiften
bedöms till 1 800 - 2 400 miljoner kronor. För att kunna genomföra utbyggnaden
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

2021-04-14

KS 21/0238

Kommunledningskontoret
behöver låneramen i ett första steg utökas från 1 300 miljoner kronor till 2 100
miljoner kronor. Den 10 mars 2021 beslutade Norrvattens förbundsfullmäktige att
hemställa till medlemskommunerna att medge denna utökning.

Kommunledningskontoret bedömer att inriktningen är rimlig och föreslår
därför att kommunfullmäktige medger utökningen av låneramen för
kommunalförbundet Norrvatten.

Barnperspektiv
Tillgången till dricksvatten är viktig för samtliga invånare i kommunen.
Beslutet bedöms därför vara i linje med barnperspektivet.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten
Beslut sänds till
 Kommunalförbundet Norrvatten
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1. Bakgrund
I Norrvattens förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkännande för att förändra förbundets låneram. Idag uppgår Norrvattens låneram till 1 300
miljoner kronor och förbundets låneskuld låg vid årsskiftet 2020/2021 på 1 025 miljoner
kronor. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer låneskulden uppgå till cirka 1 300 miljoner
kronor, vilket innebär att låneramen behöver justeras under 2021. Justeringen behövs för att
kunna fortsätta att investera i utökad kapacitet i Görvälnverket och i huvudvattenledningarna
fram till medlemskommunerna. En trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt dricksvatten
är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Norrvatten behöver kunna
producera mer vatten för att möta befolkningstillväxten i medlemskommunerna. Det är
också nödvändigt att förbättra reningen för att säkerställa vattenkvaliteten även framöver.
För medlemskommunerna gäller att de ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar och
skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalar in till förbundet från det att
kommunen blev medlem i förbundet.

2. Behov av utbyggnad av Görvälnverket
Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, anlades för första gången 1929. Vissa delar av
dagens vattenverk byggdes på 1940-talet och sedan dess har ett antal större utbyggnader
genomförts för att anpassa vattenreningen till en ökad vattenförbrukning och krav på
hälsosamt och gott dricksvatten. Den senaste utbyggnaden i kapacitet gjordes i slutet av
1960-talet, då ytterligare ett fällningssteg byggdes till. Därefter har flera anpassningar gjorts
för att utöka kapacitet och reningsförmåga.

2.1. Framtida vattenbehov
Norrvattens dricksvattenproduktion har under de senaste årtiondena legat på en relativt stabil
nivå trots att invånarantalet ökat kraftigt, vilket beror på att utvecklingen av vattensnål teknik
minskat vattenförbrukningen per person. Sedan mitten av 2010-talet kan en ökning av
vattenproduktionen noteras. Framöver prognostiseras (RUFS-låg) en konstant ökning av
behovet då befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens
vattenförbrukning.
I dagsläget uppgår maxkapaciteten i Görvälnverket till 200 000 kubikmeter per dygn.
Prognosen för vattenbehovet (maxdygnsbehovet) kommande årtionden bedöms vara
följande;
2030
220 000 kubikmeter per dygn
2035
229 000 kubikmeter per dygn
2040
238 000 kubikmeter per dygn
2045
246 000 kubikmeter per dygn
2050
255 000 kubikmeter per dygn
Slutsatsen är att det kommer att krävas en ökad produktion kommande år för att möta
behoven framöver. Nuvarande produktion bedöms klara maxdygnsbehovet fram till 2030.
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För att ha en marginal 2030 och för att möta behovet efter 2030 krävs att ett beslut om
utbyggnad tas under kommande år. Redan idag kan Norrvatten få leveransproblem vid
längre perioder av hög förbrukning, t.ex. värmeböljor. Det beror på att den uthålliga
produktionskapaciteten är lägre än maxkapaciteten.
Begreppet uthållig produktionskapacitet, eller förkortat uthållig kapacitet, används för att
förtydliga skillnaden mellan den teoretiskt dimensionerande produktionskapaciteten
(maxkapacitet) och den kapacitet som kan garanteras under årets alla dagar. Den uthålliga
kapaciteten tar hänsyn till en viss redundans i processen så utrymme finns för planerat och
akut underhåll (exempelvis avställd rå/renvattenpump, snabbfilter och UV-aggregat).

2.2. Ökad produktionskapacitet
I november 2016 gav Norrvattens styrelse därför VD i uppdrag att utreda alternativ för
Norrvattens framtida vattenproduktion. Sedan 2017 har Norrvatten arbetat tillsammans med
externa specialister, universitet, högskolor och branschorganisationer för att hitta en optimal
lösning för Norrvattens framtida vattenproduktion. Under 2017 - 2020 gjordes förstudier för
ny- eller utbyggnad av Görvälnverket. I de inledande förstudierna utreddes två huvudspår:
att utöka kapaciteten och reningen på Görvälnverket alternativt att bygga ny anläggning
bredvid nuvarande vattenverk. Resultatet från dessa förstudier innebar att kompletterande
förstudier gjordes där en etappvis utbyggnad studerades.
I detta arbete gjordes fördjupade utredningar av Görvälnverkets status och kapacitet.
Statusbesiktningarna visade att livslängden på Görvälnverket bedöms till ytterligare 10 - 20
år. Betongkonstruktionerna i Görvälnverket kan utgöra en riskfaktor men det visade sig att
betongkonstruktionerna har en bättre status än vad som tidigare har bedömts. Genom
regelbundna betongbesiktningar vart femte år bedöms riskerna för skador kunna kontrolleras
och åtgärdas. Reinvesteringarna i Görvälnverket omfattar främst maskinell utrustning, styr
och el.
Beträffande Görvälnverkets kapacitet är målsättningen att utöka maxkapaciteten med
ytterligare 20 000 kubikmeter per dygn till sammantaget 220 000 kubikmeter per dygn, för
att kunna möta kapacitetsbehovet (maxkapaciteten) till 2030.
Investeringar genomförs för närvarande med målsättningen att öka produktionen med 20 000
kubikmeter per dygn.
Parallellt med reinvesteringarna föreslås en successiv och etappvis utbyggnad av en
kompletterande anläggning som i förlängningen kan ersätta det nuvarande Görvälnverket.
Vartefter nya etapper tas i drift i den kompletterande anläggningen kan kapaciteten i det
befintliga Görvälnverket successivt minskas för en säkrare och stabilare produktion i det
befintliga vattenverket. Förslaget innebär således en successiv utbyggnad av en
kompletterande anläggning, samtidigt som livslängden för det befintliga vattenverket
förlängs genom reinvesteringar.
Föreslagen etappvis utbyggnad av den kompletterande anläggningen omfattar i huvudsak
följande delar:
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Ökad produktionskapacitet i nya produktionslinjer som dimensioneras successivt
driftsätts efter prognosticerat vattenbehov
Ny lågreservoar i anläggning eller i berg
Kompletterande slamhantering
Tredje mikrobiologisk barriär (utökad rening)
Nya intagsledningar och ny intagsbyggnad med maskinell utrustning
Kompletterande kemikaliehantering

Det framtida vattenverket kommer att ha nio produktionslinjer när det är fullt utbyggt.
Kapaciteten för varje produktionslinje uppgår till 35 000 kubikmeter per dygn, det vill säga
en total kapacitet på 315 000 kubikmeter per dygn när vattenverket är fullt utbyggt med alla
nio linjer i drift.
I föreslagen utbyggnad i etapp 1 ingår utbyggnad av följande anläggningsdelar:
•
•
•
•
•

Mark och stora ledningar
Byggkonstruktioner, bassänghallar och stora betongbassänger
Ventilation och rör
El och styr
Maskinell utrustning

Inom etapp 1 ingår merparten av de anläggningsdelar och konstruktioner som behövs för att
relativt enkelt kunna bygga ut upp till tre nya produktionslinjer, men bara en
produktionslinje byggs komplett färdig för dricksvattenproduktion. Det innebär att alla
betongkonstruktioner byggs i etapp 1, det vill säga även för produktionslinje två och tre, men
dessa linjer utrustas inte med maskinell utrustning och el-installationer. Vid behov kan dessa
två produktionslinjer relativt enkelt komplettera med maskinell utrustning och el när behov
uppstår.
Sammantaget innebär detta att utbyggnaden kan anpassas till Görvälnverkets förutsättningar,
befolkningsutvecklingen och teknikutvecklingen och att beslut kan tas successivt. Om
framtida statusbesiktningar visar att ex. vis. betongkonstruktionen blir sämre och verket inte
kan köras med full kapacitet finns förutsättningar att fatta ett beslut att bygga ut ytterligare
kapacitet i moduler om 35 000 kubikmeter per dygn.

2.3. Förbättrad rening
Under 2019 visade den mikrobiologiska barriäranalysen på Norrvatten att skyddet mot
bakterier och virus var otillräckligt. Norrvatten lever därmed inte upp till den nivå på
smittskydd som anges i Livsmedelverkets vägledning. Möjligheterna att stärka reningen
inom befintlig process är begränsade och kan inte ge det skydd som krävs. Det är därför
nödvändigt för Norrvatten att införa ett ytterligare reningssteg, det vill säga en tredje
mikrobiologisk barriär, som kan rena bort bakterier, virus och parasiter.
För att kunna få till en tillräcklig mikrobiologisk barriärhöjd, vid en etappvis utbyggnad,
kommer den tredje mikrobiologiska barriären (processteget) att byggas i den första etappen
av den kompletterande anläggningen, separerat från Görvälnverket. Föreslagen process
utgörs av ultrafilter kompletterat med UV-ljus och dosering av kloramin.
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2.4. Kemisk barriär
De flesta större vattenverk i Sverige och även internationella vattenverk har tre barriärer mot
mikrobiologiska föroreningar. De flesta vattenverk har också effektiva processer för att
reducera lukt och smak. Flera olika metoder används som till exempel långsamfiltrering,
UV-bestrålning eller dosering av aktivt kol. Dosering av aktivt kol används regelmässigt för
att producera ett hälsosamt, smak- och luktfritt och rent dricksvatten.
Under senare tid har dock oron för kemiska substanser i dricksvattnet ökat. Det är främst
läkemedelsrester med olika typer av giftiga organiska substanser, östrogen samt PFAS som
har uppmärksammats av forskare. Förekomst av dessa föroreningar har noterats i råvatten
från både Vänern, Vättern och Mälaren. Norrvatten har deltagit i FoU-arbete för att öka
kunskapen inom detta område. Prover ha tagits och analyserats på både råvatten och efter
Norrvattens olika processteg. Arbetet har visat att det kan finnas viss risk för att dessa ämnen
kan förekomma i dricksvattnet.
Det finns olika metoder för att rena råvattnet från föroreningarna, men kunskapsläget är
fortfarande oklart och några självklara tekniska lösningar eller processlösningar finns ännu
inte att tillgå. Bedömningen är därför att någon kemisk barriär inte bör byggs i den första
etappen som nu planeras. Istället görs förberedelser för att ett sådant reningssteg ska kunna
implementeras i framtiden i den nya anläggningen om kunskapsläget klarnar och behovet
skulle uppstå. Om en investering i en kemisk barriär skulle bli aktuellt får omprioriteringar
ske inom ramen för investeringsbudgeten alternativt får en ny framställan till
medlemskommunerna göras.

2.5. Tidplan för investering i Görvälnverket
Investeringar i att öka kapaciteten i Görvälnverket med 20 000 kubikmeter per dygn till
220 000 kubikmeter per dygn pågår och förväntas vara klara under 2028.
Under perioden 2021 – 2023 kommer planeringsarbetet för den kompletterande
anläggningen att fortsätta genom att programhandling, systemhandling och bygghandling tas
fram. Kapacitet för befintligt vattenverk respektive behovet av kompletterande kapacitet i
den nya anläggningen definieras i samband med att programhandlingen blir klar under 2021.
I samband med planeringsfasen kommer också den etappvisa utbyggnaden att förtydligas
med beskrivning av kombinationen av det befintliga och kompletterande vattenverket,
lämplig utbyggnadstakt definieras och förtydligande av risker med etappvis utbyggnad.
Från 2023 planeras utbyggnaden av etapp 1 att påbörjas efter att upphandling av
entreprenadarbetena har genomförts. Även utbyggnaden av den tredje mikrobiologiska
barriären påbörjas under 2023. Under 2028 kommer etapp 1 att driftsättas och en av tre
produktionslinjer tas i drift med en ökad kapacitet med 35 000 kubikmeter per dygn.
Från 2030 finns förutsättningar för en fortsatt etappvis utbyggnad baserat på avstämning mot
befolkningsprognos/vattenbehov samt statusen på det befintliga vattenverket där de
regelbundna betonginspektionerna är av stor betydelse.
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2.6. Investeringsnivå i Görvälnverket
Investeringarna i Görvälnverket uppskattas till cirka 1 400 miljoner kronor under perioden
2021 - 2028. Investeringen omfattar mark, bygg, el och rör, maskin, styrning och
övervakning, byggherrekostnader m.m. Reinvesteringar på cirka 300 miljoner kronor i det
befintliga verka ingår liksom en post på närmare 200 miljoner kronor för oförutsedda
kostnader.
Som framgår av tidplanen är investeringsbedömningarna för Görvälnverket gjorda i ett tidigt
skede. Säkrare underlag kommer succesivt att tas fram under 2021 – 23 inför upphandlingen.

3. Ledningsinvesteringar
Distribution av dricksvatten utgör en kärnverksamhet för Norrvatten. Distributionen ska ske
med rätt tryck, i rätt volym och under kontrollerade former till Norrvattens ägarkommuner.
Huvudvattenledningarna ska vara robusta och redundanta och varje punkt i huvudvattennätet
ska kunna försörjas från två håll. Totalt består Norrvattens ledningsnät av cirka 340 km
huvudvattenledningar med dimensioner mellan 300 och 1 200 mm.
En omfattande inventering av ledningsnätet har utförts och analyserats vid flera tillfällen.
Analyserna visar att vissa ledningar är i sämre skick och haverier har inträffat tidigare och
kan även inträffa framöver. Hydrauliska analyser av ledningsnätets funktion har utförts med
avseende på både kapacitet, tryck och vattenhastighet. Även en noggrann analys av
medlemskommunernas prognoser över befolkningsutveckling och dricksvattenbehov fram
till 2030 har genomförts.
Vad gäller ledningsnätets kapacitet kommer åtgärder att behöva göras på ett flertal punkter
under de kommande åren för att öka nätets förutsättningar att möta medlemskommunernas
prognosticerade dricksvattenförbrukning. Kapacitet på ledningsnätet kan tillskapas genom
att en ledning med större dimension förläggs eller att åtgärder vidtas i tryckstegringsstationer
för att trycka mer vatten genom befintliga ledningar.
Genom olika beräkningsmetoder har Norrvatten upprättat prognoser för det framtida
förnyelsebehovet av ledningsnätet. Behovet av förnyelsetakt har definierats som ombyggnad
eller tillbyggnad av cirka 2,5 km ledningar per år, vilket motsvarar cirka 0,75 procent av
ledningsnätets längd idag.
En genomgång av historiska investeringar i Norrvattens distributionsnät och
huvudledningsnät visar att upprättade planer i stort sett har följts. Under den senaste
femårsperioden ligger planerade och genomförda investeringar/reinvesteringar på nivån
drygt 100 miljoner kronor, vilket är på ungefär samma nivå som har föreslagits fram till år
2030.
För den kommande 10-årsperioden beräknas investeringarna i vattenledningar m.m. till cirka
1 400 miljoner kronor. Storleken på ledningsinvesteringarna bedöms således även framöver
vara genomsnittligt på samma nivå som Norrvatten har haft under de senaste tio åren.
Sammanställning över större investeringar över 10 miljoner kronor:
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Projekt
8577 H39-V500 stål Tibble etapp 2
3122 Hållbarkapacitet 2030
3134 Kem-Kalkvattenberedning
8556 UV-ljus Görväln
5087 TS-Stäket utbyggnad
5047 H01-Spånga-Gunnebogatan
5060 H01- Finspångsgatan
5086 H42-Märsta Port
8565 H01 Schultzvägen
5054 H53-Åkersberga-Rydbo
5055 H30-Sollentuna-Malmvägen
8557 Kungsängen Tryckstegring
5051 H31-Rotsunda V800
8517 H35-Görväln-Ryttarstugan
8513 Tryckstegring och V400 Norrtull
5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg
8559 Hammarby utspädning uran
5033 H40-Redundans Knivsta

8 (10)

Projekttyp

Årtal

Budget

Reinvestering

2021

10,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021

31,1 mnkr

Reinvestering

2021

13,5 mnkr

Kapacitetshöjande

2021

14,0 mnkr

Reinvestering

2021

15,6 mnkr

Reinvestering

2021

12,0 mnkr

Reinvestering

2021

21,0 mnkr

Reinvestering

2021

29,0 mnkr

Reinvestering

2021

12,1 mnkr

Reinvestering

2021–2023

82,0 mnkr

Reinvestering

2021–2023

34,2 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2022

25,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2023

51,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2021–2025

104,0 mnkr

Exploatering

2022–2023

23,0 mnkr

Kapacitetshöjande

2022–2024

30,0 mnkr

Reinvestering
Tvingande

2025

10,0 mnkr

2021–2030

156,0 mnkr

4. Norrvattens totala investeringar
Sammantaget uppgår investeringsbehovet för perioden 2021 – 2030 till 2 800 miljoner
kronor, varav Görvälnverket står för cirka 1 400 miljoner kronor och
ledningsinvesteringarna för cirka 1400 miljoner kronor.
Under 10-årsperioden uppskattas kostnader enligt följande (miljoner kronor);
Görvälnverket
Ledningar m.m.
2021
30
313
2022
55
158
2023
85
119
2024
170
105
2025
220
101
2026
400
100
2027
400
100
2028
40
120
2029
0
170
2030
0
145
Summa
1 400
1 431
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5. Ekonomi och vattentaxan
De årliga intäkterna från vattenavgifterna uppgår idag till cirka 200 miljoner kronor. Det
ekonomiska resultatet uppgår de senaste åren till ett mindre överskott på 5 miljoner kronor
per år. Prognosen för 2020 och budgeten för 2021 ligger nära noll.
Investeringarna har de senaste årtiondet uppgått till i genomsnitt 150 miljoner kronor per år,
varav merparten har varit ledningsinvesteringar på cirka 125 miljoner kronor per år.
Avskrivningarna uppgår till cirka 70 miljoner kronor per år, vilket innebär att kassaflödet är
negativt. Upplåningen har varje år ökat med närmare 100 miljoner kronor.
En översiktlig ekonomisk bedömning har gjorts för kommande 10 års-perioden baserat på
följande ingångsfaktorer:
-

Investeringar i Görvälnverket med cirka 1 400 miljoner kronor och
ledningsinvesteringar m.m. med cirka 1 400 miljoner kronor.

-

Befolkningstillväxt enligt RUFS låg.

-

Avskrivningstider för nyinvesteringar utifrån Stockholm Vatten och Avfalls
avskrivningsnivåer.

-

Löner beräknas öka med 2 procent per år.

-

Inflationstakten bedöms till 1,1 %/år.

-

Räntan är inledningsvis 0,65 procent för att inom några år uppgå till 1,5 procent.

Huvudsakligen, som en följd av stora investeringar kommande år, beräknas kostnaderna för
avskrivningar och räntor, öka succesivt under 2020-talet, för att 2029/30 vara närmare 100
miljoner kronor högre än idag. För att balansera kostnadsökningarna behöver vattentaxan
höjas succesivt kommande årtionde. Det handlar uppskattningsvis om höjningar, med i
genomsnitt, cirka 4 procent per år för att resultatet 2029/2030 ska vara i balans.
Eftersom den stora kostnadsökningen kommer först 2028, då investeringen i Görvälnverket
aktiveras och resultatet belastas med avskrivningar, kan behovet av taxehöjningar hanteras
antingen genom löpande årliga taxehöjningar eller genom en större höjning år 2028/29. Hur
taxehöjningen ska hanteras får diskuteras kommande år, bl.a. med hänsyn till gällande VAlagstiftning.
Idag finansieras Norrvattens upplåning helt genom lån på finansmarknaden. Räntekostnaden
kan sänkas på två sätt. Om upplåningen skulle ske genom Kommuninvest, istället för på
finansmarknaden, skulle räntan kunna sänkas med 0,3 - 0,4 procentenheter vilket, på sikt,
skulle sänka räntekostnaderna med cirka 10 miljoner kronor per år. Det skulle också minska
Norrvattens finansieringsrisk.
En förutsättning för att Norrvatten ska få tillgång till Kommuninvests upplåning är dock att
alla Norrvattens medlemskommunerna är medlemmar i Kommuninvest. Ett annat alternativ
till att finansiera sig genom Kommuninvest är att medlemskommunerna tillskjuter ett
ägartillskott. Frågan om den fortsatta finansieringen får diskuteras mellan Norrvattens
medlemskommuner.
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6. Utökning av låneramen
Under perioden 2021 – 2030 beräknas Norrvattens låneskuld behöva öka från dagens 1 300
miljoner kronor till cirka 3 000 miljoner kronor för att finansiera investeringarna. Det finns
dock en osäkerhet i beräkningen av investeringsnivån i Görvälnverket eftersom den befinner
sig i ett tidigt skede. Det är först när programhandling, systemhandlingar och projektering
har genomförts som nivån kan säkras. Av den anledningen föreslås att höjningen av
låneramen sker i två steg. En första justering föreslås göras vid kommande årsskifte,
2021/22, med 800 miljoner kronor till 2 100 miljoner kronor.
En andra justering föreslås ske när det finns ett säkrare underlag för att bedöma den slutliga
investeringen i Görvälnverket. Beslut om utökad låneram behöver vara klart halvårsskiftet
2023, då en ytterligare höjning av låneramen med preliminärt 900 miljoner kronor bedöms
behöva göras.

VD Norrvatten

Projekt- och entreprenadchef
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Medlemskommunernas andel i förbundet
2020
Kommun

andel

Danderyd

8,02 %

Järfälla

12,42 %

Knivsta

1,30 %

Norrtälje

0,50 %

Sigtuna

6,93 %

Sollentuna

10,33 %

Solna

19,57 %

Sundbyberg

12,02 %

Täby

9,82 %

Upplands-Bro

3,84 %

Upplands Väsby

7,30 %

Vallentuna

3,15 %

Vaxholm

1,27 %

Österåker

3,54 %

Summa:

100 %
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Sammanfattning av genomlysning av Norrvattens framtida investeringsplaner
De kommande åren har Norrvattens ledning identifierat ett behov av att genomföra
omfattande investeringar. Dels handlar det om en utbyggnad av Görväln med ett nytt
kompletterande vattenverk och reinvestering av ledningsnätet samt viss utbyggnad av
Norrvattens stora ledningssystem för distribution av dricksvatten till ägarkommunerna. För
att kunna genomföra investeringarna krävs att Norrvattens låneram utökas, vilket kräver
beslut från samtliga ägare.
Mot denna bakgrund har styrelsen för Norrvatten beslutat att genomföra en extern
granskning av investeringsplanerna, de ekonomiska konsekvenserna, prognosticerat
dricksvattenbehov och teknikval för ett nytt och kompletterande vattenverk.
Uppdraget har genomförts av Kjell Hasslert och Stig Hård. Kjell Hasslert har en bakgrund som
koncernchef och stadsdirektör i Södertälje. Stig Hård har varit VD för det regionala bolaget
Gryaab i Göteborg och sitter i Mark- och miljödomstolen som särskild ledamot (sakkunnig).
Denna rapport sammanfattar kortfattat de slutsatser som konsulterna har dragit av
granskningen. Genomlysningen har genomförts under perioden mars 2020 – februari 2021.
Underlag
Som underlag för vår genomlysning har vi tagit del av Norrvattens strategiska plan,
investeringsbedömningar, statusbedömningar av Görvälns nuvarande vattenverk och
ledningsnätet, prognosberäkningar för framtida vattenbehov, flertalet konsultrapporter om
olika utvecklingsmöjligheter för Görväln, ekonomiska beräkningar för kommande 10årsperioden m.m.
Vi har fört en löpande och återkommande dialog med företagsledningen om analyser och
slutsatser. Till stor del har våra synpunkter inarbetats i det PM, daterad 2021-02-10, som
utgör framställan till styrelsen och i förlängning till medlemskommunerna om en utökad
låneram.
Slutsatser och konstateranden
Våra övergripande slutsatser och konstateranden, där vi delar företagsledningens
bedömningar, är följande;
•
•

•

Prognosen för det framtida vattenbehovet baseras på RUFS-låg.
Den bedömning som genomförts över Görvälns betongkonstruktioner visar att
statusen är bättre än vad man tidigare befarat. Bedömningen är att en
återkommande besiktning var femte år behöver genomföras för att säkra driften av
vattenverket på längre sikt.
Ny kapacitet tillförs Görväln genom en etappvis utbyggnad. I ett första skede byggs
en ny byggnad som ger utrymme för ett nytt reningssteg (en mikrobiologisk barriär)
och tre nya kompletterande produktionslinjer, varav en tas i drift vid dagens
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•

bedömning. De två resterande linjerna tas i drift succesivt utifrån det framtida
vattenbehovet och Görvälns status.
Norrvatten avvaktar med att investera i en kemisk barriär till dess att
livsmedelverkets preciserat sina rekommendationer och tills dess att
investeringsplanerna är preciserade och teknikvalet har utretts. Dock skapas en
intern beredskap för en eventuell framtida investering.

Ekonomi
Den ekonomiska prognosen visar på ett behov av en betydande taxehöjning i slutet av
perioden. Mycket är beroende av att den bedömda investeringsnivån innehålls.
Den ekonomiska prognosen är, beroende på den stora låneskulden som byggs upp, mycket
räntekänslig. Om finansieringen kan ske genom Kommuninvest kan räntan sänkas med 0,3 –
0,4 procentenheter.
Utmaningar
Vi menar att Norrvatten har följande utmaningar som bör beaktas i den kommande
processen;
• Investeringsbedömningarna för ett nytt kompletterande vattenverk på
Skäftingeholmen är i ett mycket tidigt skede. Flera betydelsefulla steg skall tas i
processen; program- och systemhandlingar, projektering bygghandlingar och i
slutskedet skall en upphandling genomföras. En stark projektledning behöver skapas
med hög kompetens i sakfrågan.
• Genomförandefasen med föreslaget nytt vattenverk och betydande
ledningsinvesteringar blir en stor organisatorisk utmaning. Investeringar på
storleksordningen 2 500 – 3 000 Mkr kommer att genomföras de kommande 7 – 8
åren. En omfattande investering under en lång byggprocess kräver en mycket hög
beställarkompetens och en stark projektledning.
• Görvälns kapacitet och kondition måste följas löpande. Regelbundna inspektioner
behöver också genomföras som underlag för reinvesteringar för att långsiktigt
upprätthålla driften av Görvälns nuvarande vattenverk.
Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att förslaget till investeringsplan och ekonomisk
analys är väl avvägd och välmotiverad. Genom en längre nyttjandeperiod för det befintliga
vattenverket genom lämpliga reinvesteringar och en succesiv utbyggnad av ett nytt
kompletterande vattenverk vid Skäftingeholmen skapas också en beredskap för att snabbt
öka produktionskapaciteten om behovet finns. Den stora utmaningen blir att hålla budgeten
och att skapa en organisation som klarar en betydande investering under en mycket lång
byggtid.
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Sid

Sammanträdesdatum
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2021-03-10

-=----=---=-

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige
Tid och plats

Onsdagen den 10 mars 2021, kl. 17:00- 18:00
Digitalt via videolänk samt förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6,
Sundbyberg

Närvarande

Se närvarolista på nästa sida

Övriga deltagare

Utses att justera

Hans Beausang och Catharina Andersson

Justeringens tid och
plats

2021-03-24

yggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Norrvatten, Förbundsfullmäktige

Datum

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

2021-03-25

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
Justerades sign

Utdragsbestyrkare

Datum för nedtagande

2021-04-15
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2021-03-10

�
�

Sid

2 (5)

Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Annika Palmgren, sekreterare
Kommun
Danderyd

Ledamöter
M

C

M

Järfälla

L

M

s

MP
C

s

Knivsta

KD

M

Norrtälje

C

s

Sigtuna

M
M

KD

Sollentuna

s

M

KD
C

s

V
M

Solna

L

MP

C

s

Sundbyberg

Täby

V
M
C
L
MP

M

M
C

Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna

s

M
C

s

C
KD

s

C

s

Vaxholm

M
WP

Österåker

M

C

s

Justerades sign

X
X
X

Tjänstgörande
ersättare

-

X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X

-

X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkare

M

C
L

s

V
L
KD
M

M

I KNU

M

L

s

M

M

KD

s

M

L
C

s

MP
M
M

M
MP

s
s
s

M
V
KD
M
L
KD
SD
M

s

X
X
X

-

X

-

X
X
X
X

-

X
X
X

-

X
X

-

X
X
X
X
X

-

X
X
X
X

-

X
X
X

-

M

X
X
X
X
X
X

C

X

M
L
V

X
X
X

M
M
L

s
s
s

-

-

83 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten - KS 21/0238-2 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten : Bilaga 1 - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-10

Sid
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Diar ienummer

NV2021-002
Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§1
Vid uppropet noterades 43 ledamöter och 34 ersättare
Förbundsfullmäktige konstaterade
att församlingen är beslutsmässig.
Godkännande av sammanträdesordning

§2
Förbundsfullmäktiges ordförande Mikael Jensen hälsade alla välkomna till sammanträdet
som genomförs via videolänk och förklarade sammanträdet öppnat.
Förbundsfullmäktige beslutade
att godkänna föreliggande sammanträdesordning med deltagande via videolänk.
Godkännande av dagordningen
§3

Förbundsfullmäktige beslutade
att godkänna dagordningen.
Sammanträdets kungörande

§4
Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna
från den 24 februari 2021. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post
eller e-post.
F örbundsfullmäktige beslutade
att sammanträdet vederbörligen utlysts.
Utdragsbestyrkare
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Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen
§5
Förbundsfullmäktige beslutade
att jämte ordförande justera protokollet utse
(S). Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 24 mars
2021.

Utdragsbestyrkare
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Diarienummer

NV2021-002

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten (NV2021-065)
§6
Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunema med
dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar
som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna
står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av
nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under
självkostnadsprincipen, och avskrivningskostnadema (bokfört värde) är för låga, finns endast
ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver
upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad
vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder
och andra förbindelser utifrån sin andel.
Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och bygga
ut vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och
dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att
Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunemas
befolkningsökning och tillväxt.
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 17 februari 2021 (§10) beslut om att
föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunema att medge att låneramen
utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 1 300 Mkr till 2 100 Mkr.
Förbundsfullmäktige beslutade
att hemställa till medlemskommunema att medge en ökning av nuvarande låneram med
800 Mkr till 2 100 Mkr.
Sammanträdets avslutande
§7
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Anders Nilfjord
Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Datum

2021-05-19

Vår beteckning

KS 21/0008

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Övergripande mål och budget 2022 med
planering för 2023 – 2024
Förslag till beslut

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1.

Skattesatsen för 2022 fastställs till 19:40.

2.

Övergripande mål och budget för 2022 med planering för 2023-2024
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

3.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 26 maj 2021.

4.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 maj 2021.

5.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram
för långfristiga lån sätts till 400 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik
Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 26 maj 2021.

6.

Uppföljning under 2022 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna.

7.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2022.

8.

Kommunstyrelsen får under 2022, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.

9.

Kommunstyrelsen får under 2022 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med
bilaga 2

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

Datum

2021-05-19

Vår beteckning

KS 21/0008

Kommunledningskontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för
arbetet med budget 2022–2024. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
(M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till
Övergripande mål med budget för 2022 och planering för 2023–2024.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 med
bilaga; Övergripande mål och budget 2022 – med planering för 2023–
2024.

•

Nämndernas underlag till budget, i akt.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 3 februari 2021 anvisningar och tidsplan för
arbetet med budget 2022–2024.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste
vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards
(C) har 26 maj 2021 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för
2021 och planering för 2022–2023.
Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den
17 maj och 24 maj 2021.

Barnperspektiv
Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även
barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar
att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024
2. Lokalförsörjningsplan
Beslut sänds till
• Samtliga nämnder och kommunala bolag
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1 Ett hållbart Upplands-Bro
– kommunen som ger
plats

Kommunalrådet Lisa Edwards (C), kommunalrådet Martin Normark (L),
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommunalrådet Jan-Ove Stefansson
(KD).

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i
Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora
kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i
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kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför
ett antal utmaningar.
Framtiden erbjuder oss nya möjligheter
Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största
förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar,
digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående
pandemin och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora
ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att
offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om
ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för
framtidens välfärd.
Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring
samtidigt som trycket är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav
på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga
och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder,
där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden.
Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt
som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.
Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar.
Effektiviseringar där vi klarar av våra verksamheter med samma eller
högre kvalitet med krympande eller samma ekonomiska ramar som året
innan. Effektiviseringar där vi inte skär i verksamheter, inte heller höjer
avgifter, och där fokus hela tiden ligger på de kommunens verksamheter
är till för. Inte minst våra barn, unga och äldre. Men också de som väljer
att bo, leva och verka i Upplands-Bro.
Bättre livsvillkor och hög kvalitet i välfärden
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, vill att Upplands-Bro ska vara en
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trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå
dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom ökad valfrihet, höja
kvaliteten i välfärden samt skapa en företagarvänlig miljö som får fler i
arbete. Att vi idag rankas som en av Sveriges mest företagarvänliga
kommun gör oss stolta, men inte nöjda. Vi fortsätter utveckla det lokala
näringslivsklimatet tillsammans med våra många fantastiska företag och
företagare i Upplands-Bro. Vi vill även utveckla service och nytta så att
varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.
Våra invånare vet bäst
Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att
påverka de beslut som rör dem själva i vardagen och i samhället i stort.
Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och
engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och
beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till
beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra
invånare. Tidig kväll med Kjos, och 30 minuter med Kjos är två tydliga
exempel där vi i Alliansen ökat tillgängligheten till beslutsfattare samt ett
skapande av arena för att möta våra Upplands-Broare.
Vi skapar en trygg och hållbar kommun
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är
grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och
psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet
och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas
upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta
för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen
senast 2025.
Omdaning Bro visar tydligt Alliansens vilja och förmåga att både se och
ta tag i att skapa ett tryggare Upplands-Bro. Övergripande för Omdaning
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Bro, i både den fysiska stadsplaneringen av nya centrala Bro och i
arbetet att skapa en större delaktighet bland boende och
verksamma i Bro, är social hållbarhet.
Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart UpplandsBro bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden,
tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i
utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst,
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och
olika frivillig-organisationer.
I Upplands-Bro finns frihet och valmöjligheter att forma sina liv
Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem
bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi
skapar valfrihet och hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för
skolelever till fria val av förskola och skola samt äldreomsorg,
oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som driver
verksamheterna.
Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt.
Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa,
radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet
vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla åldrar i alla situationer i
livet.
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning
långsiktigt växer med cirka 2% årligen över tid och att samhällets
utveckling tar tillvara kommunens unika plats. De senaste årens
befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. Det
är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska
erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och
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äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv,
attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.
Ett näringsliv i toppklass
I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller
öppenhet och respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs
Upplands-Bro till Sveriges 12:e företagsvänligaste kommun. Vi har
aldrig rankats högre, vår tidigare högsta placering var 16:e plats 2019.
Bara i vår satsning på Brunna logistikområde har det senaste åren
skapats ca 2 000 arbetstillfällen, och åtminstone ytterligare 1 000
beräknas skapas närmsta åren. Att vi har ett företagsklimat i toppklass
kommer åren framöver vara avgörande för att skapa goda förutsättningar
att hjälpa människor från bidrag och utanförskap till en egen försörjning.
Här spelar även civilsamhällets insatser tillsammans med människors
ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens
behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.
Lustfyllt lärande lägger grunden för egenmakt
I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och
nästa generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola
och skola men också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre,
strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att
fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- och
förskolelokaler. Utbildning är den kanske enskilt viktigaste delen för att
skapa förutsättningar för var och en att fått bra liv. Utbildning är en
viktig nyckel in på arbetsmarknaden, idag och än mer framöver. Vi
satsar på utbildning i alla delar. Möjligheten till omställning mitt i livet
blir allt viktigare. Vår vuxenutbildning ska fortsätta utvecklas för att
möta behoven hos både arbetsgivare och de som behöver ställa om.
Utbildning ger jobb. Delar som på sikt är viktiga för att säkra UpplandsBros fortsatta attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor.

Sida 7 av 61

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det
gäller både psykiskt och fysiskt välmående.
Värdebaserad omsorg och meningsfulla liv för våra äldre
Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska
vara stark. I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga
med att de får en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller
oavsett om de vistas på ett äldreboende eller får hjälp i hemmet av
hemtjänsten.
Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i
fokus, där ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där
människors egenmakt och behov står i centrum. Vi skapar ett UpplandsBro där människor vill bo, leva och verka.
Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)
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2.1
Vision och övergripande mål
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas
mot 2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i
vad Upplands-Bro gör för bättre service och nytta för invånarna.
Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär
att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet,
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i
övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas
förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.
Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att
Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamhet samtidigt som
arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande
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arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för
Upplands-Bros utveckling.
Utöver att utveckla och effektivisera verksamhet samt förändra arbetssätt kommer
sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas. Detta beskrivs i de
strategier som ska tillämpas för att uppnå de övergripande målen. Även effekterna
av Covid-19 kommer att behöva hanteras.
Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver effekter och resultat som
ska uppnås.
Målen är:
• 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 morgondagens 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.
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.
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Bilden åskådliggör de övergripande målen som styr hela förvaltningen
2.2
Övergripande mål för Upplands-Bro
De övergripande målen beskriver långsiktiga effekter och resultat i vad som ska
genomföras. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De
övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas
förväntan på kvalitet i kommunens verksamheter.
2.2.1 Stärka demokratin
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig
del i att forma ett hållbart samhälle.
Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras
genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin:
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
• försvara – fler ska stå upp för demokratin
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Förankra
För Upplands-Bro kommun är delaktighet, service och bemötande avgörande för
förtroendet och lägger grunden för hur invånare, civilsamhälle och näringsliv
uppfattar kommunens förmåga att genomföra samhällsuppdraget.
Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är
mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Delar av befolkningen står helt utanför
och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin.
Främja och försvara
Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, utbildning, kön, ekonomiska
förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin
talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen.
Fokus läggs vid att barn och unga, som är samhällets framtid, är delaktiga och ges
möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen.
En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande
samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv.
Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare,
förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. I UpplandsBro ska förutsättningar säkerställas för att ett öppet och transparent samtal kan
föras med korta beslutsvägar för att tillvarata och synliggöra goda och
konstruktiva krafter.
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2.2.2 Meningsfullt åldrande
Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
gemenskap, trivsel, och tillgänghet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig
kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat
var i livet du som invånare befinner dig.
Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi
som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på
de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk,
funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig
de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället.
2.2.3 Lustfyllt lärande
Mål: Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro
skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.”
Kommunens barn och unga förtjänar bästa tänkbara utbildning. I egenskap av
hemkommun ska Upplands-Bro säkerställa att alla barn och unga får goda
levnadsvillkor och en bra utbildning oavsett huvudman. Att elever lyckas i skolan
är en av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar
svårigheter som utanförskap och social problematik.
Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan ska bli mer systematiserat,
sammanhållet och tydligt på alla nivåer i styrkedjan från huvudman till klassrum
och från klassrum till huvudman. Resurser behöver prioriteras där de gör som
störst skillnad för kommunens barn och elever. Likvärdigheten behöver stärkas.
De fristående huvudmän, befintliga och nya ska ges möjlighet att vara med och
driva skolutvecklingen i kommunen
Lustfyllt lärande är att genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och
uppnå meningsfulla mål, samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt. Lärandet i
Upplands-Bro ska därför präglas av att barn och elever upplever undervisningen
som begriplig, stimulerande, hanterbar och meningsfull.
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Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar och
för att möta tillväxten fördjupas och utvecklas samarbetet med olika huvudmän.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för
utbildningen. Strukturerad, stimulerande och varierad undervisning samt
tillitsfulla relationer mellan lärare och elever som tar sin utgångspunkt i ett aktivt
värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.
2.2.4 Hållbart liv och hälsa
Målet: För att skapa hållbart liv och hälsa: “Invånare i Upplands-Bro mår bra
både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
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. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till
förebyggande och främjande åtgärder samt kunskap om skydd – och riskfaktorer.
I Upplands-Bro är fokus förebyggande verksamhet och brottsförebyggande
verksamhet samt friskfaktorer.
Uipplands-Bro satsar på förebyggande folkhälsoarbete som bidrar till stora
samhällsbesparingar. Med systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö,
drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd kan våldsbrotten minska och fler
unga klara sin skolgång. Genom att erbjuda tidiga insatser för att förhindra
placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska arbetet
intensifieras för ungdomar 9 till 13 år i riskzon som med fel umgänge är på väg in
i kriminalitet och droger, arbetet ska leda till att de ges möjligheter att kunna välja
en annan väg.
Arbete är en förutsättning för egenmakt. Ett aktivt näringslivsarbete i UpplandsBro ska skapa förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet
i Upplands-Bro ska vara i världsklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i
Upplands-Bro är väl integrerat och möjliggör därmed en positiv
samhällsutveckling i stort. I Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än
invånare.
Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen.
Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram
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modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant
sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks. En
aktörsöversyn på den öppna marknaden har genomförts för bedömning gällande
vilka aktörer som finns för eventuell upphandling enligt LOU av företag som
har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till arbete och egen försörjning i
nära samverkan med det lokala näringslivet. Under året erbjuds både kommunala
och privata alternativ till Jobbcenters matchning och coachning.
Deltagandet i Samordningsförbundet 2022 ger kommunen möjligheter att skapa
bättre förutsättningar för de medborgare som av olika skäl, behöver ett
samordnat stöd genom gemensamma kartläggningar/analyser.
Genom systematisk uppföljning av biståndsbedömda insatser skapar
verksamheten lokal kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i
utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Genom analysen av klientarbetet i den
egna verksamheten görs bedömningar om insatsens matchning mot den sökta
insatsen. Behovet av pågående insats och en god planering för insatser över tid
blir möjlig och blir ett verktyg för handläggningen.
Under de närmaste åren ska utveckling av samarbetet med familjerätten ske för att
kunna erbjuda föräldrar och barn i komplicerade och återkommande
konfliktsituationer utbildning och/eller stöd i sin situation. Samverkan mellan
socialtjänst, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som
informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas.
Under året läggs förutsättningar för att Upplands-Bro kan bli en folkhälsokommun
där friluftsliv och hälsofrämjande åtgärder står i centrum. Upplands-Bro är ett
attraktivt besöksmål med ett starkt platsvarumärke för såväl invånare som
besökare.
2.2.5 Hållbart samhällsbyggande
Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning
växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
plats.”
Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara digital och obruten då det
skapar en effektiv process. Samhällsbyggnadsprocessen ska möjliggöra nya
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attraktiva boendemiljöer, en mångfald av näringsetableringar och ett rikt och
tillgängligt utbud för rekreation. Samhällsbyggnadsprocessen är väl integrerad
med sociala aspekter och tillvaratar dessa perspektiv i tidiga utvecklingsskeden
samt verkar för ökad delaktighet bland invånare och verksamheter som berörs av
förändringar.
Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral
kommun år 2030. Samhällsbyggandet är en drivkraft i detta och utvecklar
innovativa grepp på befintliga lösningar samtidigt som målet om klimatneutralitet
säkras långsiktigt vid nyutveckling.
För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i
samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro
genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social
hållbarhet som resultat.
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande och
underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen
kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt
hållbar helhet.
2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns
förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.”
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I UpplandsBro ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken
äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av
utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden.
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och
regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både
lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV,
möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata
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utförare. Förutsättningar för valfrihet ska vidareutvecklas och stärkas under
kommande år.
Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och genom medvetna
beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens och en hållbar utveckling.

Bild på hur vision, övergripande mål, nämndmål samt strategier hänger samman
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2.3
Årsvisa nämndmål och styrdokument
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. Samtliga verksamheter
producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen.

Bild som beskriver styrprocessen, från vision till medarbetarens dagliga arbete
2.4
Organisationens strategier för att nå övergripande mål
För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och
verksamheterna med stöd av följande strategier.
2.4.1 Långsiktighet och helhet
De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för
invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information
samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer.
2.4.2 Nya sätt att arbeta
Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.
Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen
ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande
verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer
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Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik
eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och
tillvarata innovativa idéer inom kommunen.
Digitalisering
Under 2022 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för
digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation
och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att
arbeta skapar förutsättningar för,
• högre nöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare service.
• ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad
tillgänglighet och transparens.
• en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, etjänster och digitala lösningar utför uppgifter.
2.4.3 Service och nöjdhet
Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande
och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och
verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och
effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av
kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt
kundperspektiv.
Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens
olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).
2.4.4 Dagens och framtidens kompetens
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande
förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.
Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare,
organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på,
behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna
för att innovation ska blomstra i kommunen.
Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta
medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang
och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.
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2.4.5 Utvecklat samarbete
Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för
nytta och service. Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga
myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla UpplandsBros service till invånarna.
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2 God ekonomisk
hushållning

2.1

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare
avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter
över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan
användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats sänks med 20 öre.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.

Sida 21 av 61

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera,
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med
stor kostnadsmedvetenhet.
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3 Planeringsförutsättningar

3.1
Samhällsekonomiska förutsättningar
Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. Dock
är utvecklingen starkt kopplad till hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas.
Både 2021 och 2022 beräknas en hög tillväxt av BNP.
I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens
konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast
av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet
arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet
sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som
sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer 2021 att
drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, dels
genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan
arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.
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Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 11 maj 2021 (SKR)
3.2
Förväntad befolkningsutveckling
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1
november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna.
Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 35 100
invånare 2024.
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3.3
Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser
för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en
bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en
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prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar
den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från
den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för
budgeten har SKR:s prognos den 29 april 2021 använts. I de beräknade
skatteintäkterna för 2022-2024 ingår en skattesänkning på 20 öre.
Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr

Budget 2021

Skatteintäkter

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

1309,4

1379,0

1424,9

1468,5

248,2

309,9

382,0

456,4

Kostnadsutjämning

89,6

123,8

150,1

145,7

Regleringsbidrag/avgift

89,3

71,9

51,3

45,3

LSS-utjämning

-19,3

-15,5

-16,1

-16,7

Fastighetsavgift

48,9

50,0

50,0

50,0

1766,1

1919,1

2042,2

2149,2

Inkomstutjämning

Summa intäkter

3.4
Prognos över pensionskostnaderna
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av
pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda
har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension.
PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2022.
Mkr

2021

2022

2023

2024

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg

82,1

70,0

67,8

79,7

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP

27,1

27,3

27,2

27,4

3,5

4,9

6,2

8,2

112,7

102,2

101,3

115,3

Finansiell kostnad
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

3.5
Finansiering
För 2022 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas
av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med
kommunal borgen som säkerhet.
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Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen långfristiga lån
på 140 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms
motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och
ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.
Kassaflödesanalys
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Årets resultat

19,2

20,4

21,5

Avskrivningar

68,0

70,0

72,0

Summa löpande verksamhet

87,2

90,4

93,5

195,3

140,4

120,9

46,0

49,0

17,6

154,1

99,0

45,0

Investeringsverksamheten
Exploateringsverksamheten
Nettoupplåning

Bedömningen är att kommunen har behov av att öka sin upplåning med cirka 150
miljoner kronor 2022. Ny låneram för kommunen uppgår till 400 mnkr.
3.6
Resultatutjämningsreserv
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv
får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning)
som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller
landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser.
Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelserna.
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3.7
Social investeringsfond
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt
ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska
investeringarna främja social hållbarhet.
Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala
investeringsfonden. Fonden uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 47,7 mnkr.
En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och
helårsbokslutet.
3.8

Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e
kapitel

2022*)

Årets resultat enligt resultaträkningen

19 200

2021**)
46 981

Avgår realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

19 200

46 981

2020

2019

2018

93 052

52 966

107 666

-8 628

-4 644

-6 602

48 322

48 322

101 064

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)

-33 397

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Ackumulerad resultatutjämningsreserv

19 200

46 981

14 925

14 925

87 416

107 087

107 088

107 088

107 088

73 690

*) Budgeterat resultat för 2022
**) Resultat för 2021 är helårsprognos
per april.
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4 Ägardirektiv

4.1

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB
med dotterbolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro
Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av
den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra
med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och
verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande
ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska
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följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och
skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna
påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i
konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.
4.1.1 Hållbarhet
Finansiella krav på bolagen
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och
finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt
kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn
till de risker som verksamheten innebär.
Bolagen ska fastställa en budget för 2022. Bolagen ska i årsredovisningen, utöver
vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för
upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med
kommunens tidsplan. Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur
Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen.
Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av
kommunens revisorer också ska säljas till lekmannarevisorer i bolagen.
Miljöhänsyn
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö.
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan
lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.
Social hållbarhet
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens
personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet
förebyggs.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig
trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan
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pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att
förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar
otrygghet i form av mörker och skymda områden.
Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat
med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder
och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer
för en ökad social hållbarhet.
Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas
möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:
• Ändring av bolagsordning
•

Ändring av aktiekapital

•

Fusion av företag

•

Förvärv eller bildande av dotterbolag

•

Nyproduktion högre än 50 mnkr

•

Försäljning eller likvidation av dotterbolag

•

Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år
eller högre än 10 mnkr per objekt.

•

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

4.2

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
•
•

Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet
att reducera förbrukning av el och värme
Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om
cirkulär ekonomi, vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska
planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

4.3

byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida
avveckling av fastigheten
Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av
förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken
För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga
energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar
energi
ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har.
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av
2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och
runt fastigheterna.
schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 1 %
inför 2022.
låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som
efterfrågas av kommunen.

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
•
•

•

Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet
att reducera förbrukning av el och värme.
Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om
cirkulär ekonomi vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska
planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av
byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida
avveckling av fastigheten
Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av
förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga
energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar
energi
Utveckla system för att minska mängden hushållsavfall
Utreda möjligheten att sätta upp övervakningskameror utomhus i
bostadsområden där tryggheten upplevs som dålig.
Utveckla lekplatser och utemiljöer för att främja en god boendemiljö i
bostadsområdena och underlätta social samvaro
Skapa fler möteslokaler som kan bokas av hyresgäster, till exempel för
sociala tillställningar, föreningsmöten etc.
Utveckla ett program för gemensam städning och gemensamt underhåll av
utemiljöerna, i samverkan med hyresgäster
Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig
ekonomisk planering och styrka.
Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och
försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet
över perioden 2020-2030.
Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg
av 1 %.
Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med
kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift
utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2021 samt nya
lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300
lägenheter.
Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro
och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda
verksamheter som bidrar centrumutveckling.

Sida 32 av 61

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

•
•
•

•

Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett
aktivt deltagande i centrumföreningen.
Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun
Erbjuda bostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun samt
se över krav för tecknande av hyresavtal så att dessa är i linje med
inkomstkraven.
Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.
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5 Budget med ekonomisk
plan
5.1

Resultatbudget

Mnkr
Nämndernas budgetramar

2021

2022

2023

2024

1729,5

1865,1

1918,4

1979,6

68,7

113,2

Ofördelat i plan
Avgår internränta

-9,9

-10,5

-10,5

-10,5

Pensionskostnader, ej
reglerat i PO-pålägg

26,7

27,3

27,2

27,4

Kommunstyrelsen –
oförutsett

20,0

20,0

20,0

20,0

Summa verksamhetens
nettokostnader

1766,3

1901,9

2023,8

2129,7

Skatteintäkter

1309,4

1379,0

1424,9

1468,5

248,2

309,9

382,0

456,4

Kostnadsutjämning

89,6

123,8

150,1

145,7

Regleringsbidrag

89,3

71,9

51,3

45,3

LSS-utjämning

-19,3

-15,5

-16,1

-16,7

Fastighetsavgift

48,9

50,0

50,0

50,0

1766,1

1919,1

2042,2

2149,2

9,0

2,0

2,0

2,0

1775,1

1921,1

2044,2

2151,2

8,8

19,2

20,4

21,5

Inkomstutjämning

Summa skatteintäkter
och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Årets resultat
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5.2

Nämndernas ramar, sammanställning för 2022

Nämndernas ramar,
sammanställning för
2021
Revision

Budgetram 2021, inkl
kapitalkostnader

Totalt
förändring

Budgetram
2022

1 200

30

1230

147 100

12 700

159 800

5 750

100

5 850

166 900

8 700

175 600

Kultur- och
fritidsnämnden

92 650

3 400

96 050

Socialnämnden

260 800

17 400

278 200

Ekonomiskt bistånd

30 000

-5 600

24 400

Tekniska nämnden

64 500

7 600

72 100

Utbildningsnämnden

739 900

62 900

802 800

Äldre- och
omsorgsnämnden

220 700

28 400

249 100

1 729 500

135 630

1 865 130

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

SUMMA
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5.3

Investeringsbudget

Tkr

Budget 2022

KS-oförutsett

Plan 2023

Plan 2024

10 000

10 000

10 000

8 650

7 500

7 500

0

0

0

1 500

1 500

1 500

Kultur- och
fritidsnämnden

24 350

8 350

6 500

Socialnämnden

1 000

1 000

1 000

41 850

36 000

33 300

5 000

5 000

5 000

800

800

800

93 150

70 150

65 600

255

255

255

VA-verksamheten

100 900

70 000

55 000

Summa

101 155

70 255

55 255

SUMMA TOTALT

194 305

140 405

120 855

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Summa
Avgiftsfinansierade
verksamheterna
Avfallsverksamheten

Kommunstyrelsen

•

Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar
• IT-investeringar
Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning
avsätts årligen.
• Digitalisering
Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en
central pott för investeringar för ökad digitalisering.
• Sjörestaurering Lillsjön/Örnässjön
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Investeringsmedel för skötselplansåtgärder enligt skötselplan, slutförs under år
2022.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
Fastighetsunderhåll
Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
Utveckling av stjärnparken
Solceller bibliotek, Kungsängens IP och Bro IP
Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP
Motionsspår
Kvistaberg
Fordon
Konst

Socialnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Tekniska nämnden
• Trafik och tillgänglighet
• Bulleråtgärder
• Trygghetsskapande åtgärder
• Rekreationsytor, lekytor och parker
• Beläggning
• Belysning
• Flygfotografering
• Fordon
• Båtramp Björknäs
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Utbildningsnämnden
• Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och
skolor.
• Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och
anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön
i förskolor och skolor.
• Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
• Utrustning utomhusmiljö
Äldre- och omsorgsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Avfall
• Nya containrar kretsloppscentralerna
VA

•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse maskiner
Pumpstationer
Tillskottsvatten
LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
Dagvattenåtgärder
Nya ledningar, renovering och serviser
Utökat verksamhetsområde
Upprustning av fordonsparken
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5.4

Exploateringsbudget

(tkr)
Exploaterings/genomförandeprojekt

År 2022

År 2023

År 2024

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Kostnader
& utgifter

Intäkter &
inkomster

Tegelhagen

42 000

35 000

53 000

40 000

5 000

3 400

Trädgårdsstaden

40 000

18 000

40 000

24 000

40 000

24 000

Ringvägen

17 000

0

20 000

0

10 000

0

Totalt

99 000

53 000

113 000

64 000

55 000

27 400

Tegelhagen
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VAanläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad.
Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Trädgårdsstaden i Bro
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VAanläggningar startar under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster
baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.
Ringvägen
Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar startar under 2021.
Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från
exploatörer.
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5.5

Nämndbudget

5.6.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås.
Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser,
räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och
överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen har två utskott, samhällsbyggnadsutskottet och
trygghetutskottet.
Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala
verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering,
exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande
infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden.
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med
invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet,
näringsliv och social hållbarhet.
Trygghetsutskottet
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de
övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och
verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska
Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och
utvärdera kommunens insatser.
Trygghetsutskottet fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och
trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.
Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är
remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen
med Polismyndigheten.
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I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med
trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det samordnas.
Kommunstyrelsens nämndspecifika uppdrag för 2022
Kommunstyrelsens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Ökad delaktighet och inflytande
• Förberedelser inför valet
• En obruten och digital samhällsbyggnadsprocess
• Minskad brottslighet och ökad trygghet
• Stärkt krisberedskap och civilt försvar
• Samhällsomdaning i Bro
• Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv
• Cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år
2030
Ökad delaktighet och inflytande
Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin
I Upplands-Bro finns ska modeller för inflytande och dialog utvecklas för att
möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens beslutsprocesser.
Modeller och metoder stärka jämlika livsförutsättningar och för att motverka
segregation ska utvecklas under 2022. Vidare ska nya modeller för att utveckla
invånares förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen ska utvecklas
under 2022.
Förberedelser inför och genomföra valet
Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin
Under 2022 ska Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnämnden, se
över valdistrikten och hantera samtliga förutsättningar för valet 2022.
Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten och digital
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande och stärka demokratin
En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen
utvecklar ett gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital
samhällsbyggandsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre service.
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Minskad brottslighet och ökad trygghet
Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv
Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete
mellan Polismyndigheten och kommunens invånare genom processen kring
medborgarlöfte. Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka
tryggheten och arbeta för att det inte ska finnas något utsatt område i UpplandsBro kommun.
Stärkt krisberedskap och civilt försvar
Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv
Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla
och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar.
Samhällsomdaning Bro
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande och Stärka demokratin
För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i
samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro
genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social
hållbarhet som resultat.
Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande, hållbart liv och hälsa
Att ha ett arbete lägger grunden för ett hållbart och tryggt samhälle genom att
egenmakt stärks. Ett aktivt näringslivsarbete i Upplands-Bro ska skapa
förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet i UpplandsBro ska vara i toppklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i Upplands-Bro är
väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhällsutveckling i stort. I
Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare.
Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen.
Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram
modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant
sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks.
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Under 2021 antogs en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i
Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart
samhälle. Under 2022 ska den nya strategin omsättas på ett sätt som möjliggör fler
etableringar och bättre förutsättningar för befintligt och framtida näringsliv.
Platsvarumärket Upplands-Bro är starkt och attraherar nya etableringar och skapar
framtidens möjligheter.
Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en
klimatneutral kommun år 2030
Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande
Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt samhälle genom
att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till
klimatförändringar och resurseffektivitet.
Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med
invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att UpplandsBro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2
utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska
resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.
Budget 2021
Satsningar
Budget 2022
Val 2022
Plan 2023
Plan 2024

147 100
11 700
159 800
-1 000
158 800
158 800
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6.5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning
för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet.
Upplands-Bro kommun har ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar
under 20 år. De innebär att kommunen gör uppföljningar och insatser för att alla
ungdomar ska fullgöra utbildning eller komma i sysselsättning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att
fokusera på:
• Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier
• Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
• Utveckling av elevinflytande
• Förbättrade skolresultat
Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs både inom kommunen med ett stort
fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och
valfrihet för våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att
vara uppdaterad på arbetsmarknadens behov så att rätt kompetenser utbildas.
Utbildningen ska bedrivas innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att
förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett
självständigt och hållbart liv.
Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka
kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom
förebygga arbetslöshet. Under 2022 genomförs upphandling av vissa tjänster för
att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa utbildningsleverantörer
för ökad valfrihet. Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av
utbildning och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det
lustfyllda lärandet är livslångt och förutsättningen för Vuxenutbildningens
uppdrag.
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Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska
tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras.
Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2022 utveckla de olika
skolformerna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla elevers
möjlighet att lära av och med digital teknik, samt använda all den erfarenhet och
kunskap som den Covid-19 relaterade distansundervisningen givit.
Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka elevernas lärande. Det innebär att
digitala hjälpmedel kan förbättra lärandet för elever med särskilda behov,
förenklar för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna.
Digitala hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.
Utveckling av elevinflytande
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Studierna ska leda till anställningsbarhet eller vidare
studier.
Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga i
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Elevinflytandet
ska utvecklas under 2022.
Förbättrade skolresultat
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
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skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Den Covid-19 relaterade studieskulden ska
prioriteras.
Budget 2021
Volymförändring
Satsningar
Budget 2022
Volymförändring
Plan 2023
Volymförändring
Plan 2024

166 900
3 900
4 800
175 600
5 300
180 900
6 600
187 500

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden
I Upplands-Bro skapas förutsättningar att för människor att växa och utvecklas –
på sina villkor. Detta är kärnan i kultur- och fritidsnämndens verksamhet för så
väl barn och unga som äldre. Upplands-Bro ska vara en kommun med god vårdoch omsorg, högkvalitativa skolor, attraktiva bostäder och trygga levnadsmiljöer.
Vårt välmående förutsätter även ett levande kulturliv och stimulerande
fritidsmöjligheter, vilket också är viktigt för att förbli en attraktiv
inflyttarkommun.
Ett levande kulturliv och stimulerande fritidsmöjligheter bidrar till förbättrad
folkhälsa och skolresultat och ökad integration. Kultur- och fritidsnämndens
verksamhet bidrar således till att nå målen för socialnämnden, äldrenämnden och
utbildningsnämnden. Det är så vi skapar en kommun som ger plats i alla
avseenden.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter är dels att tillhandahålla högkvalitativa
tjänster som fritidslokaler, idrottshallar, bibliotek med mera, men även att
samverka med och stötta det civila samhället, till exempel via riktat stöd till
föreningsverksamhet.
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och
fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig
konst, Skapande Skola och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar
nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom
bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar,
simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som
badplatser, motionsspår och kommunens öppna verksamhet för unga mellan 12-20
år.
Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag för 2022
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling
• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet
• Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga
Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för
demokratins utveckling.
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv
och hälsa
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för samhället, bildning,
upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig
resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling samt vara aktiv och delaktiga i demokratins utveckling.
Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett
kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser.
Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för
motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.
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Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både
sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering
med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga.
Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor
för hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse,
livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad
folkhälsa för unga.
Budget 2021
Satsningar
Kapitalkostnader
Budget 2022
Kapitalkostnader
Plan 2023
Kapitalkostnader
Plan 2024

92 650
2 800
600
96 050
700
96 750
1 300
98 050

Sida 48 av 61

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

6.5.5 Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för
personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och
sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens
flyktingmottagande.
Socialnämndens specifika uppdrag för 2022
Socialnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Barn, unga och familjer
• Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och integration
• Funktionsnedsättning
• Vuxen
• Digitalisering
Barn, unga och familjer
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Det förebyggande arbetet för barn- och unga ska utvecklas. Samverkan mellan
socialtjänst, familjecentral, förskola och skola med socialtjänsten på
föräldramöten som informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska
utökas.
Utveckling av modeller och metoder för att erbjuda tidiga insatser för att förhindra
placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska
genomföras.
Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel umgänge
på väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. För
unga med mer utvecklad kriminalitet fortsätter samverkan med polisen och fler
resoluta insatser kommer att behöva göras för att få bort utsatta ungdomar från en
destruktiv hemmiljö.
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Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och integration
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Fortsatt arbete med metodutveckling inom Jobbcenter behövs, liksom
arbetsvillkorat försörjningsstöd. Företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av
matchning till arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala
näringslivet samt andra insatser ska bidra till ökad kvalitet och utbud av tjänster.
Funktionsnedsättning
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Arbetet med en god och nära vård för boende inom verksamheten är en prioriterad
fråga tillsammans med Regionen. Bemanningen på grupp- och servicebostäder är
en fortsatt viktig fråga. Behovet av nya LSS-boenden måste bevakas. Det finns ett
fortsatt utvecklingsbehov av arbetsliknande aktiviteter inom Daglig
verksamhet/sysselsättning som möter deltagare med varierade funktionshinder,
och större valfrihet ska införas.
Vuxen
Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.
Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas
och analyseras. Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd
behöver utvecklas vidare tillsammans med öppenvården för att undvika
kostsamma externa placeringar för missbruk/kriminalitet.
Digitalisering
Kopplat till strategierna ”service och nöjdhet” samt ”nya sätt att arbeta”
Den digitala och tekniska utvecklingen innebär att anställda får bättre verktyg och
administrativt stöd för handläggning. Syftet med digitaliseringen är att
tillgängligheten till socialtjänsten ökar och handläggningstiderna minskar till
förmån för en utveckling av hur behovet hos klienten utreds.
Budget 2021
Satsningar
Budget 2022
Plan 2023
Plan 2024

260 800
17 400
278 200
278 200
278 200
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Ekonomiskt bistånd
Budget 2021
Effektivisering
Budget 2022
Plan 2023
Plan 2024

30 000
-5 600
24 400
24 400
24 400

Sida 51 av 61

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022

6.5.6 Tekniska nämnden
I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa
markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på
Tekniska nämndens verksamheter med långsiktig hållbarhet som utgångspunkt för
nämndens arbete.
Tekniska nämndens specifika uppdrag för 2022
Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Smart och hållbar samhällsbyggnad
• Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser
• Trygg, snygg och tillgänglig kommun
Smart och hållbar samhällsbyggnad
Kopplat till övergripande målet om hållbart samhällsbyggande samt stärka
demokratin
Ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen
eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en
effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen.
Tekniska nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka kommunens
hållbarhet med bland annat förebyggande och beteendepåverkande åtgärder.
Genom att öka tillgängligheten och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler
invånare få möjlighet att gå och cykla.
Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar
och ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska
mångfalden. Tillgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av
värdefull utemiljö. För att minska näringsbelastningen på kommunens vattendrag
och sjöar genomförs en stor insats med att förnya avloppsledningsnätet och
ansluta abonnenter som har haft en egen, och ofta äldre, avloppsanordning. För att
minska risk för påverkan på människors hälsa ska åtgärder vidtas för att minska
bullerbelastningen från kommunens vägar.
För att möta ett ökat driftbehov och tillgängliggöra yta bör upplaget för drift
flyttas och moderniseras.
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Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser
Kopplat till övergripande målet stärka demokratin
Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar
men även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in
goda idéer och synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda
delaktigheten kan öka genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och
förslag.
Nämnden kan bidra med att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om
samhällets infrastruktur genom aktiv delaktighet i skolorna. För de yngre barnen
tas kunskap emot genom lek varför de kommunala lekplatserna ska vara en plats
för stimulans och utveckling.
Trygg, snygg och tillgänglig kommun
Kopplat till övergripande målet ett hållbart samhällsbyggande
Många stora insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska
fortsätta. Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar
friluftsliv och rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas
trygga, trevliga och välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna
ytor.
Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgängliga året om. Vägunderhåll
med ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning
vid bland annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter
insatserna med tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som
kommunen behöver göra i samband med att befolkningen i kommunen ökar. Det
ska vara smidigt att ta sig från en kommundel till en annan.
Budget 2021
Tillkommande ytor
Satsningar
Kapitalkostnader
Budget 2022
Tillkommande ytor

61 300
1 900
1 000
4 700
72 100
300
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Kapitalkostnader
Plan 2023
Tillkommande ytor
Kapitalkostnader
Plan 2024

7 600
80 000
7 700
5 600
93 300
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden
Upplands-Bro är en kommun i fortsatt tillväxt och mängden ärenden hos Byggoch miljönämnden är fortsatt hög. Under hela mandatperioden har de här
punkterna legat i fokus för Bygg- och miljönämnden och det gäller även under
2022.
Bygg och miljönämndens specifika uppdrag för 2022
Bygg och miljönämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• En hållbar tillväxtkommun med god service
• Invånarperspektivet alltid främst
• Effektivare samhällsbyggnadsprocess
Resultaten är så här långt avsevärda. Beslutsfattandet är återigen transparent och
NKI-värdena för nämndens verksamheter är mycket bra. Ett antal prioriterade
insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till exempel att
fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom ett ökat
samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för
handläggaren att handlägga ärenden.
För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom
förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att
detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att
effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser
kommer läggas på detta.
Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och
effektivare resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för
kommande budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till
exempel behöver verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då
kommunen har ett stort antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även
komma i kapp en tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell
för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska
implementeras.
Kommunfullmäktige ska besluta om en ny taxa för bygglovsverksamheten, som
börjar gälla 1 januari 2022. Det förbättrar förutsättningarna för nämnden att klara
sin budget under kommande år. De senaste årens underskott har framför allt berott
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på förändringar i byggprojektens karaktär kombinerat med sedan förra
mandatperioden orealistiska intäktskrav.
Budget 2021
Satsningar
Budget 2022
Plan 2023
Plan 2024

5 750
100
5 850
5 850
5 850

6.5.7 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens ansvarar för varje barns rätt och möjlighet till livslångt
lärande och ett meningsfullt liv. Goda skolresultat är den viktigaste skyddsfaktorn
för ett hållbart liv och genom att kommunens resurser förstärks närmast barnet
ökar förutsättningarna och möjligheterna för ett hållbart och lustfyllt liv.
Alliansen fortsätter arbetet med att lyfta resultaten i skolan, så att fler och fler når
godkända resultat i alla ämnen som möjliggör för eleverna att kunna välja flera
talet program inför sitt livs val till gymnasiet.
Få till en bättre trygghet och studiero i skolvardagen, göra Upplands-Bro skolor
mer attraktiva som arbets- och läroplatser
Elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö ska öka.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om
de är kommunala eller fristående.
I Upplands-Bro uppmuntras våra skolor och förskolor att profilera sig och de
kommunala skolorna och förskolorna ges frihet att utveckla sin verksamhet utifrån
de förutsättningar de har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög
att allt fler söker sig till Upplands-Bros skolor.
Vi etablerar fler fristående verksamheter i syfte att erbjuda kommunens barn och
elever fler alternativ. I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina
barn, det ska finnas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor
och skolor. Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är
olika – det är därför viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval
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av förskolor och skolor där barn och elever kan få utvecklas utifrån olika
preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola och förskola ska vara en
självklarhet.
Vi utvecklar vårt resursfördelningssystem för att höja nivån och utjämna villkoren
för de barn och elever som har sämre studieförutsättningar. Vi utökar vår
kapacitet för barn med särskilda behov och intensifierar arbetet med
”hemmasittare. Pilotprojektet med mentorer (den s k Upplands-Bromodellen)
fullföljs enligt planerna och utvärderas.
Utbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022
Utbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Förbättrade skolresultat
• Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande
• Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Förbättrade skolresultat
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande och hållbart liv och hälsa
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.
Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande och stärka demokratin
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder.
Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro
ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus
ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för
vidare studier.
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Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin
vardag stärkas under 2022. Detta ska ske genom utveckling av bland annat ”Skola
för mig” som finansierades 2020 med medel från sociala investeringsfonden.
Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”Skola för mig” ska spridas och
delas till kommunens övriga skolor.
Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas
inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2022
Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.
Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att
digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar
för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala
hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.
Budget 2021
Volymförändring
Satsningar
Budget 2022
Volymförändring
Plan 2023

739 900
31 800
31 100
802 800
29 000
831 800
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Volymförändring
Plan 2024

28 600
860 400
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande
verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges
till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden,
samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.
För att ställa om mot en god och nära vård, ska den medicinska
grundkompetensen hos omsorgspersonalen stärkas. Vidare ska behov ska fångas
upp i ett tidigare skede med målsättningen att minska eller fördröja behovet av
mer omfattande insatser.
Äldre- och omsorgsnämndens specifika uppdrag för 2022
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:
• Äldrevänlig kommun
• Satsning på bemanningen inom äldreomsorgen för ökad kvalitet
• Omsorgskontrakt inom hemtjänsten
Äldrevänlig kommun
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin,
hållbart liv och hälsa
I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och
oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk
handlingsplan för arbetet framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i
bred dialog med seniorer och organisationer.
Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga nämnder och
bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt WHO gälla i
tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.
Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande
Äldreomsorgen Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den
rådande pandemin påvisat att äldreomsorgens förutsättningar behöver stärkas.
Staten satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer
att användas att fortsätta utveckla och stärka kompetensen inom vård- och
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omsorgsområdet. Det handlar om kompetenslyft för de medarbetare som finns i
verksamheten, såväl omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor), som
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Omfattande satsningar görs
på att stärka undersköterskekompetens och ökade kunskaper i yrkessvenska.
För att möta detta behov stärker vi bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och
omsorgsboende och av sjuksköterskor inom alla verksamheter som verkar
närmaste den enskilde individen, i såväl ordinärt som särskilt boende
Omsorgskontrakt inom hemtjänsten
Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin,
hållbart liv och hälsa
Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa ett
omsorgskontrakt påbörjas. Omsorgskontraktet införs för att öka tryggheten,
delaktigheten och självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras
anhöriga.
Budget 2021
Volymförändring
Satsningar
Budget 2022
Volymförändring
Plan 2023
Volymförändring
Plan 2024

220 700
12 400
16 000
249 100
10 400
259 500
11 400
270 900
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Lokalförsörjnings-plan 2022

Projekt

Prioriterade projekt i
Lokalförsörjningsplan
Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet

Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillträde

Kommunen som verksamhetsutövare
Ny skola i Bro

150-200

15

500+

@samråd

2021

2022

2024

Grundsärskola
30
Förskola HåboTibble
33
Ny förskola i gamla
Bro
35
Avveckling
Finnstaskolans
paviljonger
0
Avveckling
Råbyskolans
paviljonger
0
Öppen
ungdomsverksamh
et i Bro
Renovering och
tillgänglighetsanpa
ssning Korpen 25 i Reinvestering
Bro
ca 2-3 mnkr
Utveckla befintliga
Avvaktar
friluftsmiljöer
förstudie

2,0

50

@samråd

2021

2022

2024

3,0

100

2021

2022

2023

4

120

2022

2023

2024

3

0

2023

2025

3

0

2023

2024

2022

2022

2022

2022

2022

2022

0,3
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Projekt

Ersättningslokal
Socialpsykiatri och
daglig verksamhet

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]
Uppskattad
hyra:1,5-2
Inhyrning mnkr

Kapacitet

Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillträde

2022

-

2023

LSS-boende 1

21

2

6

2021

2022

2022

LSS-boende 2

21

2

6

2021

2022

2023

2023

2024

2025

2021

2022

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Trygghetsboende
Vård- och
omsorgsboende
Avveckling
paviljongboende
Violinvägen 4
Korttidsboende
LSS
Ersättningslokal
för Härnevi
skolväg 8
Bron ny lokal
Utveckling
Kungsängens IP

150

Avvaktar
förstudie
Inhyrning
Avvaktar
förstudie
Avvaktar
förstudie
Avvaktar
förstudie

60
5

Uppskattad
hyra: ca 2
mnkr
@planuppd
rag

Utveckling Bro IP
Ny
kretsloppscentral i
Avvaktar
Bro
förstudie
Fristående verksamhetsutövare

2022

2024

2021
2022

<planuppdr
ag

Skola Brunna Park
Förskola Brunna
Park

350 @samråd

2023

2025

80 @samråd

2023

2025

Skola Brunna

480 @samråd

2023

2025

Förskola Brunna

120 @samråd

2023

2025

Sid 3 av 4

Lokalförsörjnings-plan 2022

Projekt

Jensen skola i
Mälarstaden
Trädgårdsstaden
skola
Trädgårdstadens
förskola 1
Trädgårdstadens
förskola 2
Förskola/
Lågstadieskola Bro
Mälarstrand
Förskola/Skola
Örnäs

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader
[mnkr]

Kapacitet

Detaljplan
status

568 DP antagen
Et 1 DP laga
250 kraft
Et 1 DP laga
80 kraft
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Förstudie
klar

Planerad
byggstart

2020

Planerat
tillträde

2022
2025
2025

80 @samråd

2028

80 Laga kraft
@planuppd
rag

2023
>2029
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 21/0304

Anders Nilfjord
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Förvaltade stiftelsers bokslut 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2020.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-07

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2020. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2020 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2020.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna.
Kommunledningskontoret har under 2020 ansökt till Länsstyrelsen om tillstånd
till upphörande av stiftelserna och om att få dela ut samtliga medel i alla
stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Länsstyrelsen har under 2021 gett tillstånd till detta. Nu återstår ytterligare
ansökan till Länsstyrelsen om avregistrering. Detta kommer att ske under 2021.
Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,
Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse.
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0304
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Förvaltningsberättelser 2020 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro
kommun
Beslut sänds till
 Revisorerna

2 (2)
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Förvaltningsberättelse för Lindströmska Stiftelsen 2020
Organisationsnummer 802405-6379

Ändamål
Avkastningen ska gå till stipendier och understöd för vidare yrkesutbildning åt ungdom från
Håtuna och Håbo-Tibble församlingar med företräde för dem som vidareutbildar sig i slöjd
och handarbete.

Resultat och ställning
Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2020-12-31
hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av
tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning.

Arvoden
Ersättning till förvaltaren har inte utgått.
Kungsängen 2021-05-06

Mait Johansson

Rolf Nersing

Börje Wredén

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

2020

2019

Intäkter
Räntor
Summa intäkter

0,00
0,00

0,00
0,00

Kostnader
Förvaltningsutgifter
Summa kostnader

0,00
0,00

0,00
0,00

Stiftelsens överskott

0,00

0,00
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SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Not
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

1

Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2020

2019

82765,77 82765,77
82765,77 82765,77
0,00
0,00

0,00
0,00

SUMMA TILLGÅNGAR

82765,77 82765,77

Skulder och eget kapital
Eget Kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

62655,82
20109,95
82765,77
82765,77

Not 1 Likvida medel
Sparbanken i Enköping
konto 8305-5 4277000-8

2

62655,82
20109,95
82765,77
82765,77

82765,77

Not 2 Eget Kapital

Belopp vid årets ingång
Redovisat överskott
Kapitalisering av löpande avkastning
Beslutad utdelning
Belopp vid årets utgång

Bundet eget Fritt eget
kapital
kapital
62655,82 20109,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62655,82 20109,95
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2021-05-07

KS 21/0305

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Riktlinjer för social investeringsfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för social investeringsfond.

Sammanfattning
Den 23 mars 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en social
investeringsfond. I samband med detta beslutades det även om riktlinjer för
fonden. Den 14 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att revidera riktlinjerna med fokus på social
hållbarhet.
Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring
social hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla
verksamheter inom det geografiska området. Projekten ska:
 Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen
 Ge samhällsekonomiska vinster
 Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt
 Stärka helhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som
finns inom kommunens geografiska område.
Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt
minska kommunens totala kostnader.
Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla
verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta.
Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa
myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som
bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansöka om medel.

Beslutsunderlag

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021

Barnperspektiv
Den sociala investeringsfonden skapar i den föreslagna utformningen goda
förutsättningar för att projekt kopplat till social hållbarhet kommer alla barn
och ungdomar till del.

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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1 Syfte
Den sociala investeringsfonden syftar till att stärka kommunens arbete kring social
hållbarhet. Fonden ska komplettera och stödja kommunens alla verksamheter inom
det geografiska området. Projekten ska:
Bidra till genomförandet av de kommunövergripande målen
Ge samhällsekonomiska vinster
Främja utveckling och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt
Stärka helhetsperspektiv inom kommunen och de verksamheter som finns
inom kommunens geografiska område.
Fonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Projekten ska på sikt
minska kommunens totala kostnader.

2 Målgrupp
Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka
och förbättra livsvillkoren för kommuninvånarna och ge god livskvalité och
möjligheter att lyckas i livet.
Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla
verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta.
Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa
myndigheter och andra aktörer. Både kommunala och privata aktörer (som
bedriver kommunalt finansierad verksamhet) kan ansöka om medel.

3 Inriktning
Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande
satsningar på det sociala området i Upplands-Bro kommun. Den kan också ses
som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att
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utveckla nya arbetssätt och metoder. Projekten ska korrespondera med befintliga
satsningar och kommunens övergripande mål. Medel ur den sociala
investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. Fonden kan
finansiera enskilda satsningar och projekt som i normala fall är svåra att finansiera.
Det kan handla om nya metoder och arbetssätt eller satsningar där resultatet först
kan avläsas på längre sikt. Insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll
och som är till nytta för kommuninvånarna.
De satsningar i verksamhet eller metodutveckling som görs ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Satsningarna ska utvärderas och i den mån de
indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att implementera
dem i ordinarie verksamhet.

4 Ansökan
4.1
Ärendehanteringen
Ärendehanteringen av ett socialt investeringsprojekt ska följa samma flöde som
andra ärenden. Beslut om projektansökan ska ske i berörd nämnd innan ärendet
går vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Privata aktörer kan ansöka direkt till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen prioriterar och beviljar eller avslår projektansökan.
Ansökningar till fonden handläggs av Kommunledningskontoret. Nämndprotokoll
ska bifogas.

4.2
Projektansökan
Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets
kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda
verksamheter/nämnder.
Ansökan ska innehålla följande:
1. Projektnamn
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2. Bakgrund, sammanfattning på idé
4. Mål och målgrupp
5. Arbetssätt/metod baserad på erfarenhet, d v s beskrivning av metod för
investeringen och referenser till forskning eller evidensbaserad praktik
3. Syfte och en redogörelse för vilka olika effekter investeringen kommer att ge för
de personer som ingår i målgruppen
6. Ekonomiska effekter: På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens
totala kostnader minskar, beräknad kostnadsminskning samt inom vilken
verksamhet? När förväntas effekterna att synas?
7. Projektorganisation
8. Projektägare
9. Finansiering från sociala investeringsfonden
10. Resursbehov; total kostnad för projektet per år
11. Projekttid
12. Rapportering; uppföljning - mätbara nyckeltal, utvärdering - på vilket sätt det
ska ske. Hur ska effekterna på målgruppen mätas?
13. Riskanalys
14. Samband och kopplingar till andra projekt och eventuella samarbetspartners
15. Implementering efter projektets avslut, hur verksamheten tas in i den ordinarie
strukturen och hur den kan leva vidare

4.3
Uppföljning och utvärdering
Alla projekt som beviljas ska följas upp och redovisas tillbaka till
Kommunstyrelsen. Uppföljningar till berörd nämnd sker löpande under åren. Vid
projektavslut ska en utvärdering redovisas för Kommunstyrelsen. I utvärderingen
ska det framgå vad man gjort, vilken omfattning verksamheten haft, en
beskrivning av hur man gjort och vilka effekter projektet haft samt bedöms ha i
framtiden. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras så att de kan få en
spridning.
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5 Ekonomi
Beslut om reservering/disposition till den sociala fonden tas upp i
bokslutsberedningen för aktuellt år och beslutas av Kommunfullmäktige.
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Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2021-05-11
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Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Tertialrapport 1 2021 - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra
månader med prognos för helåret 2021 gällande Kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans och prognosen för helår
är i nivå med budget. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott gentemot budget motsvarande 12,9
mnkr. Överskottet beror bland annat på gatukostnadsersättning från pågående
exploateringsprojekt. Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om
ca 32,5 mnkr. Utfallet är dock beroende av att kommunen får de intäkter som
pågående exploateringsprojekt förväntas bidra med.
Pandemin har under perioden haft fortsatt hög grad av påverkan på
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna gjorde under föregående år
stora anpassningar av sina arbetssätt vilka löpt vidare även under inledningen
på detta år. Viktiga områden för perioden överlag är arbetet med trygghet och
säkerhet samt digitaliseringsfrågor.
I tertialrapporten presenteras en kort sammanfattning av det arbete som pågår
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de sex nämndmål som
Kommunstyrelsen fastställt för året. Avdelningarna har utifrån nämndmålen
tagit fram sina egna verksamhetsplaner med aktiviteter kopplat till dessa.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
2020 och 2021 har påverkats av den snabba globala spridningen av viruset Covid-19
som ledde fram till en pandemi. Under våren har krisen medfört ett omfattande
samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm
och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och förbereda för
invånarna för vaccinering.
Under året har fokus lagts på att skapa bättre service och nytta för våra invånare,
flertalet e-tjänster har skapats, organisationsfilosofin har förändrats och en
handlingsplan efter satsningen Förenkla helt enkelt har tagits fram. Ett gott och
livskraftigt näringslivsklimat är en viktig strategisk fråga för Upplands-Bro kommun.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under året har flera insatser gjorts för ett hållbart Upplands-Bro genom att bryta
utanförskapet i socialt utsatta områden genom bland annat tidiga främjande insatser för
barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis,
väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt
föreningar och olika frivillig-organisationer. Under perioden har
samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro initierats.
Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och Bro varit
på samråd och fördjupad översiktsplan för Bro beslutas av kommunstyrelsen i maj.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden.
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1.3 Viktiga händelser under året
Digitalisering
Kommunen kan nu erbjuda invånarna cirka 140 e-tjänster. Tjänsterna skapar
möjligheter till ökad tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade
handläggningsprocesser, kortare svarstider och sammanställt underlag till beslut. Några
exempel på nya e-tjänster: Visselblåsarfunktion, Ansökan om inpasseringskort till
Kretsloppscentralerna (privatperson), kultur i förskolan samt Boka 30 min med Kjos.
Kompetensstärkande insatser har genomförts för chefer, medarbetare och
förtroendevalda för att för att förbättra de digitala mötena och skapa förutsättningar för
mer inspirerande möten. Genom detta arbete har möjliggjort för Upplands-Bro att kunna
fatta politiska beslut utan fördröjning och därmed fortsatt framdrift för kommunens
verksamheter och utveckling.
Den nya webbportalen ”Upplands-Bro utvecklas” ger möjlighet för våra invånare och
andra att läsa om aktuella byggprojekt och färdigbyggda bostadsområden,
www.upplands-bro.se/utvecklas.
Trenden var tydlig redan i slutet av 2020, rörlig video kommer att finnas kvar även efter
pandemin och därför har en filmstudio byggts. Under början av året har bland annat
detta spelats in: webbseminarier, samråd, utbildningar och evenemang som Digitala
Friskvårdsveckan, Ledarforum och invigningar.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscentret är en viktig plats för samverkan som sker på plats mellan aktörer som
arbetar i centret i olika utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd
och information. Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för
att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
I april utökades trygghetsverksamheten med ytterligare två samordnare och totalt finns
nu tre samordnare. Tjänsterna omfattar en samordnare för våldsprevention och psykisk
ohälsa, en brotts- och drogförebyggande samordnare, samt en samordnare för social
hållbarhet och barnrätt. I och med utökningen vidgas arbetsuppdraget gällande
prevention psykisk ohälsa och gällande barnrätt samt strategiskt arbete med
barnkonventionen.
Samhällsbyggnadsutveckling
Förstudie om utveckling av Bro stationsområde har färdigställts medan förstudie av
Kungsängens stationsområde pågår. Arbetet med fördjupade översiktsplanen för Bro
har fortsatt, med fokus på att arbeta in synpunkter som inkommit under samrådstiden,
med mål att fatta beslut om att gå ut på granskning i maj 2021. Ett åtgärdsprogram för
Broviken har tagits fram.
Detaljplan för Tång 2:5 och Kockbacka gärde har varit ute på samråd under våren. Även
i de övriga planprojekten som har haft högst prio (Viby, Tammsvik och Omdaning Bro)
har ett intensivt arbete bedrivits.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2021
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1.4 Covid-19 effekter
Pandemin har under perioden januari-april haft fortsatt hög grad av påverkan på
kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheterna gjorde under föregående år stora
anpassningar av sina arbetssätt vilka löpt vidare även under inledningen på detta år.
Hemarbete tillämpas i högre uträckning och största delen av alla möten genomförs helt
digitalt, både på tjänstemannahåll och de politiska mötena. Kopplat till detta har riktade
utbildningsinsatser genomförts för chefer, medarbetare och förtroendevalda i hur teams
används på bästa och effektivaste sätt. Det har också varit av stor vikt att fortsatt säkra
tillgång och tillgänglighet till kommunens system och tjänster via extern access.
Att inte kunna bjuda medborgare till fysiska möten för dialog medför att nya sätt att
inhämta medborgarnas åsikter, berättelser och idéer behövs. Under normala
förutsättningar görs detta bland annat i olika former av medborgardialoger, möten,
trygghetsvandringar med mera. Nya digitala lösningar har skapats för fortsatt dialog och
utveckling.
Kriskommunikationen har fortsatt och den lokala informationen om pandemin
uppdateras kontinuerligt på kommunens webbplats. Samarbete sker med andra
myndigheter och Samverkan Stockholm för att sprida gemensamma övergripande
budskap. En internrevison har även genomförts under perioden, kopplat till kommunens
hantering av Covid 19.
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2 Mål och resultat
2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service
Beskrivning

Kommunikationen med invånarna ska utgå från invånarnas behov, information ska vara
tillgänglig. Bemötande, snabb hantering och effektiva processer ska leda till att god
service. Beslut som fattas ska vara transparenta, rättssäkra och välgrundade. Genom
digitalisering ska Upplands-Bro effektivisera processer som leder till snabbare och
effektivare service. Tilliten ska stärkas genom att invånarna upplever ökad delaktighet,
inflytande och engagemang.

Kommentar

En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med
invånarna och den informationen de kan ta del av. Flera insatser pågår och har inletts
under perioden. Fler e-tjänster utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från
invånarna. En chattfunktion har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt
kan få svar på sina funderingar. Ett annat exempel från perioden är att en ny webbportal
"Upplands-Bro utvecklas" har lanserats som berättar om aktuella byggprojekt och
färdiga bostadsområden i kommunen. Flera digitaliseringsaktiviteter som syftar till att
invånarna ska uppleva snabbare och effektivare service är inledda och kommer
presenteras vid kommande uppföljningar under året.
Indikatorer

Utfall 2020

Andel som tar kontakt
med kommunen via
telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga

72%

Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng

86%

Utfall 2021

Målvärde 2021

Nöjd inflytande - index

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga

Resultatet presenteras senare under året.
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng

Resultatet presenteras senare under året.
Nöjd inflytande - index

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

Genom samhällsomdaning öka invånarnas, näringslivet och civilsamhällets
förutsättningar att leva i ett hållbart Upplands-Bro. Metodutveckling i
samhällsomdaningen inom områden som näringsliv, transport, infrastruktur och
byggnationer. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro utan utsatta områden.

Kommentar

Under perioden har den förstudie som inleddes December 2020 slutförts och en
organisation med utgångspunkt i befintlig verksamhet och i samverkan med polis,
näringsliv och föreningsliv fastställts. Samhällsomdaningen drivs genom projektet
Omdaning Bro, om vilket Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 April 2021 baserat på
nämnd förstudie samt bred förankring och dialog. Därefter har flertalet aktiviteter
igångsatts för att driva arbetet framåt. Bland annat har kommunens feriearbetare
engagerats i att skapa delaktighet bland invånare. Därutöver har arbete med
markstrategi, planprogram, utvecklingsprogram för stationsområdet samt vuxennärvaro
i de centrala delarna av Bro har initierats. Samhällsomdaningen bygger på social
hållbarhet och bred delaktighet i utvecklingsarbetet.”
2.2.2 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på
kommunens alla platser
Beskrivning

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

Kommentar

För att öka trygghet och tillgänglighet har flera aktiviteter inletts under inledningen av
2021. Bland annat har fältgruppen bokat utbildning i en föräldrastödsmetod. I Bro har
en ny förening engagerats i nattvandring som påbörjat vandringar på vardagskvällar och
under skollov schemaläggs det nu mer aktiviteter för fler föreningar.
Kommun och kommunpolis har haft två medborgardialoger inför medborgarlöfte. En
handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har antagits
av kommunfullmäktige medan separerade och reviderade handlingsplaner tas upp för
beslut i trygghetsutskottet i augusti.
Avtalet med Embrace har utökats och omfattar nu en insatsmodul samt handledning för
att bättre kunna initiera och följa insatser i EST-arbetet. EST-arbetet har omorganiserats
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och utförs bland annat genom EST styrgrupp och EST områdesgrupp sedan mars 2021.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

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

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

Resultatet presenteras senare under året.

2.3 Hållbart samhällsbyggande
2.3.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen
Beskrivning

Attraktiva boendemiljöer och livsmiljöer som skapar en trygghet och stolthet utifrån ett
helhetsperspektiv för invånarna. Förutsättningar ska skapas för att Upplands-Bro ska bli
en klimatneutral kommun. Utveckla möjligheter inom kollektivtrafik och infrastruktur
för att få till effektiva och hållbara lösningar.

Kommentar

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
Arbete har inletts med att fram en definition på vad som innefattas i kommunens
målsättning att vara "En klimatneutral kommun 2030" samt en handlingsplan som ska
tas fram för att uppnå detta.
För att utveckla kollektivtrafiken har insatser pågått för att stärka samarbetet med
trafikverket och en av målsättningarna inom detta område är att verka för att öka
pendeltågets turtäthet till Bro genom åtgärdsvalsstudien med trafikverket.
2.3.2 Nämndmål: Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till
investeringar och etableringar i kommunen
Beskrivning

Erbjuda en hög grad av service, stöd och rådgivning till såväl nya som befintliga aktörer
inom näringslivet. Stärka företagsklimatet ytterligare genom förbättrad service och
bemötande. Ett ökat företagande och starkt näringsliv bidrar till ökade möjligheter till
arbete och utveckling för kommunens alla invånare. Genom insatser så som exempelvis
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feriejobb, förbättrade samarbeten och framtidslabb bidra till ökade möjligheter för unga
invånare att komma ut i arbete.

Kommentar

Under perioden har det i samarbete med det lokala näringslivet tagits fram mer än 70
platser inom feriejobb när det gäller privata sektorn hos lokala företagare. Tre
företagslotstillfällen har genomförts mellan januari-april 2021, företagslotsen är
servicefunktion för befintliga företag som växer och behöver flytta till en större plats.
Den är även en servicefunktion för nya företag som vill etablera sig i kommunen.
Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den
årliga NKI-rankingen, som presenterades den 22 april. Rankingen gäller kommunernas
service till lokala företag. Bland de 55 kommunerna inom Stockholms Business
Alliance ligger Upplands-Bro på en tredjeplats.
Indikatorer

Utfall 2020

Svenskt Näringslivs
årliga ranking av det
lokala företagsklimatet
NKI Upplevd service för
företag som har haft ett
myndighetsärende
under året

Utfall 2021

Målvärde 2021

83%

77%

12

76%

Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet

Resultatet presenteras senare under året.
NKI Upplevd service för företag som har haft ett myndighetsärende under året

Resultat har ett års eftersläpning i och med att årsbokslutet 2021 är genomfört när
resultatet för 2021 presenteras.

2.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.4.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs
Beskrivning

Det ska finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i
välfärden, här har kommunstyrelsen en roll att säkerställa att likvärdiga förutsättningar
ges. Samtliga aktörer ska ges likadana möjligheter till att bedriva verksamhet i
Upplands-Bro.

Kommentar

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Bland annat föreslås att även
privat driven verksamhet kunna söka medel ur den sociala investeringsfonden. Ett
arbete pågår även med att se över hyresmodellen, syftet är att skapa mer
marknadsliknande villkor för verksamheterna.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202104
(tkr)

Redovisat 202104

Avvikelse
202004

Avvikelse 202104

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

65 088

17 264

64 503

17 474

585

210

795

5 081

Samhällsbyggna
dskontoret

10 445

7 987

13 013

23 658

-2 568

15 671

13 103

6 024

58

217

0

0

58

-217

-159

-159

75 591

25 468

77 516

41 132

-1 925

15 664

13 739

10 946

Försäljning
tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202104

Redovisat 202104

Avvikelse 202104

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

3 166

88

3 404

111

-238

-23

-261

Samhällsbyggna
dskontoret

52

12

83

13

-31

-1

-32

0

0

0

0

0

0

0

3 218

100

3 487

124

-269

-24

-293

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

191 208

51 791

191 208

51 791

0

0

0

32 120

23 962

41 620

65 962

-9 500

42 000

32 500

175

650

175

650

0

0

0

223 503

76 403

233 003

118 403

-9 500

42 000

32 500

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning
tomträtter
Summa

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Avskrivningar

Internränta

Netto

9 498

265

10 250

325

-752

-60

-812

156

35

250

35

-94

0

-94

0

0

0

0

0

0

0

9 654

300

10 500

360

-846

-60

-906
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3.3 Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar en budget i balans för de första fyra månaderna.
Prognosen för helår är i nivå med budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget
motsvarande 12,9 mnkr. Överskottet beror bl.a. på gatukostnadsersättning från
pågående exploateringsprojekt. Försäljningen av tomträtter redovisar ett underskott
jämfört med budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 32,5 mnkr. Utfallet är dock
beroende av intäkter som pågående exploateringsprojekt förväntas bidra med. Dessa
består av gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Tidigare hamnade dessa
intäkter som en inkomst på investeringarna men med RKRs nya rekommendationer ska
dessa intäktsföras.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Från och med 18 januari har gymnasieelever, som är folkbokförda i Upplands-Bro
kommun, som deltar i distansundervisning på Upplands-Brogymnasiet eller något annat
gymnasium hämtat Take away-lunch på anslutna restauranger och caféer. Satsningen
pågår fortfarande och det är 18 restauranger och caféer som är anslutna, samt över
20 000 luncher som har tagits ut. Den sammantagna kostnaden hittills för denna
satsning är 1,4 mkr.
Totalt uppgår covid-19 kostnaderna till 1,7 mkr.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202104

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

3 525

3 896

700

4 596

3 525

3 896

700

(tkr)
Brobyggare
Summa

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

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

120

880

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 000

3 000

0

Investeringsram KLK

10 000

0

10 000

10 000

0

Projekt
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Ökad digitalisering

10 000

0

10 000

10 000

0

Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

7 783

1 390

6 393

6 393

0

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

-3 245

8 400

11 245

2 845

Restaurering Örnässjön

1 000

0

1 000

1 000

0

40 783

-1 735

39 673

42 518

2 845

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2021.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim.
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under
2021.
Investeringsram KLK
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2021.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2022.
Restaurering av 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.
Restaurering Örnässjön
Under 2021 ska inledningsvis en utredning genomföras för att identifiera behov och
omfattning av restaurering samt vilka andra insatser/åtgärder som bör vidtas för att
minska näringsbelastningen i Örnässjön.

3.8 Exploateringsredovisning
Projekt
(Tkr)
Norrboda (HSB) 12102*

Förbrukat tom 2020
Netto

Prognos 2021
Netto

197

0

Norrboda - Brunna verksamhetsområde 12106*

39 922

-1 000

Ringvägen 12716*

46 014

-3 300

Kockbacka finplanering 13403*

-9 688

-3 000

-63 306

-68 000

Trädgårdsstaden i Bro Dp1 13502*
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Hästsportanläggning Önsta 13503*

-70

0

Tegelhagen 13602*

-29 322

-17 300

Granhammarsvägen etapp 2 12122*

-31 283

-48 000

6 495

0

87

0

-14 625

0

-55 579

-140 600

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

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

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr. I delårsresultatet ingår
försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt
gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 9,7 mnkr.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive
kostnader för den sociala investeringsfonden. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Nämnderna beräknas
lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om kommunstyrelsens
överskott på 32,5 mnkr exkluderas, som avser exploateringsintäkter, blir det
dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr. Socialnämnden och
utbildningsnämnden prognosticerar störst underskott mot budget med 7 mnkr
respektive 4,2 mnkr.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0009
Kommunledningskontoret
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Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr ( -12,6 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1
mnkr) samt gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Kommunen har en positiv
budgetavvikelse avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 16,1
mnkr och för oförutsedda kostnader med 6,6 mnkr. Kommunen har dock en
negativ budgetavvikelse avseende pensionskostnaderna med 18,1 mnkr p.g.a.
nya livslängdsåtaganden i prognosen från KPA. Nämnderna uppvisar totalt ett
överskott jämfört med budget med 9,7 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader
från sociala investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Det är 55,9 mnkr
respektive 50,6 bättre än budgeterat resultat på - 8,9 respektive 8,8 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens överskott på 32,5 mnkr, som avser
exploateringsintäkter, blir det dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr.
Socialnämnden och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott mot
budget med 7 mnkr respektive 4,2 mnkr.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 298 tkr.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 1 711 tkr sämre än budgeterat
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 97 tkr sämre än
budgeterat resultat.
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 83 tkr bättre än budgeterat
resultat. Kommunen äger 51 % av bolaget.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
2020 och 2021 har påverkats av den snabba globala spridningen av viruset Covid-19
som ledde fram till en pandemi. Under våren har krisen medfört ett omfattande
samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm
och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och förbereda för
invånarna för vaccinering.
Under året har fokus lagts på att skapa bättre service och nytta för våra invånare,
flertalet e-tjänster har skapats, organisationsfilosofin har förändrats och en
handlingsplan efter satsningen Förenkla helt enkelt har tagits fram. Ett gott och
livskraftigt näringslivsklimat är en viktig strategisk fråga för Upplands-Bro kommun.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under året har flera insatser gjorts för ett hållbart Upplands-Bro genom att bryta
utanförskapet i socialt utsatta områden genom bland annat tidiga främjande insatser för
barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis,
väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt
föreningar och olika frivillig-organisationer. Under perioden har
samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro initierats.

1.2 Nyckeltal
Nyckeltal

202104

202004

201904

201804

Folkmängd 30 april (enligt
kommuninvånarregistret)

30 540

29 549

29 027

28 211

Kommunalskatt, kr

19 :60

19 :60

19:60

19:60

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12:08

12:08

-605

-12 642

42 582

12 891

Resultat tkr
Resultat kr per invånare

-19,8

-427,8

1 467

456,9

605 386

571 072

500 513

484 868

19 822

19 326

17 243

17 187

100,1

102,3

92,8

97,4

Balansomslutning mnkr

2 067 659

1 759 197

1 614 385

1 365 756

Eget kapital tkr

1 112 821

901 836

885 475

748 118

36 438

30 520

30 505

26 518

53,8

51,3

54,8

54,7

68

57,8

48,6

4,3

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

Eget kapital kr per invånare
Soliditet %
Nettoinvesteringar, mnkr

1.3 Befolkningsutveckling
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2021 ökade
befolkningen med 324 personer till 30 519 personer. Sedan 1 april 2020 är ökningen
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1 044 (563) personer, vilket motsvarar 3,5%. Befolkningsökningen för första kvartalet
utgörs av ett födelseöverskott på 46 personer och ett positivt flyttningsnetto på 229
personer samt en justeringspost från föregående år på 49 personer som redovisas i år.

1.4 Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -0,6 mnkr ( -12,6 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt
gatukostnadsersättning med 11,9 mnkr. Kommunen har en positiv budgetavvikelse
avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 16,1 mnkr och för oförutsedda
kostnader med 6,6 mnkr. Kommunen har dock en negativ budgetavvikelse avseende
pensionskostnaderna med 18,1 mnkr p.g.a. nya livslängdsåtaganden i prognosen från
KPA. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget med 9,7 mnkr.
Exploateringsprojekt Lillsjö badväg har avslutats under perioden.
Skatter och utjämningssystem

I budget 2021 uppgår skatteintäker och bidrag till 1 766,1 mnkr. Det är skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till
1 814,8 mnkr vid årets slut. En positiv avvikelse mot budget med 48,7 mnkr.
Avvikelsen förklaras dels av att befolkningen var större den 1 november 2020 än
budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2020 och 2021 är bättre än
prognosen som användes vid beslutet av budgeten.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen uppgår till 100,1 % (102,3 %) per april 2020.

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har inte uppfyllt lagens krav på balans för delår april då resultatet visar ett
förlust på 0,6 mnkr men enligt prognosen kommer kommunen ha en ekonomi i balans
med ett balanskravsresultat på 47 mnkr vid årets slut.
Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2021
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Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

Prognos
2021

2020

2019

2018

2017

= Årets resultat enligt
resultaträkningen

46 981

93 052

54 281

107 666

44 124

-8 628

-4 644

-6 602

-1 077

84 424

49 637

101 064

43 047

101 064

43 047

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

46 981

- Reservering av medel till
resutatutjämningsreserv

-33 397

+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

46 981

84 424

16 240

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr.
Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
Hittills i år har 4 945 tkr använts från fonden.
1.5.1 Avslutade exploateringsprojekt
Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt

Under året har exploateringsprojekt Lilljö badväg avslutats. Exploateringsprojektet hade
ett resultat på +7,6 mnkr.
Exploateringsprojekt
Lillsjö badväg

Belopp (tkr)

INKOMSTER

Sålda tomter
Övriga intäkter

15 410
778
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Exploateringsprojekt
Lillsjö badväg

Belopp (tkr)

Totalt inkomster

16 187

UTGIFTER

Utgifter för
allmänplatsmark:
gata (vägkroppen)

-3 476

Asfaltering

-1 737

Belysning

-869

Naturmark

-869

Löner

-625

Övrigt

-968

Totalt Utgifter

-8 544

Totalt (resultat av
projektet)

7 643

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

1.7 Övergripande mål
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande
målen utgör en grund för nämndmålen och sedermera vilka mål och aktiviteter
kommunens samtliga avdelningar och enheter jobbar med. De övergripande målen
handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i
service. För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om
omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också
fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla
service och nytta.
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Nedan följer en sammanfattning med exempel på insatser som skett under perioden
kopplat till respektive övergripande mål. För att ta del av samtliga nämnders nämndmål
och uppföljningen utav dessa hänvisas till respektive nämnds tertialrapport.
1.7.1 Stärka demokratin
Beskrivning

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett
barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska
konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut.
Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid beslutsfattande.
Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar inriktningen på vår
verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd
och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs
att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller
sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av
det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att
möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart
samhälle.
Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan nämnas en
mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande internationell migration och
en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar leder till utmaningar men också
möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i det demokratiska utanförskapet, ett hotat
demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa
utmaningar hanteras genom tre strategiska områden.
Att stärka demokratin består i tre områden:
•förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
•främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
•försvara – fler ska stå upp för demokratin
Sammanfattning för period januari-april

En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med
invånarna och den informationen de kan ta del av. Detta görs genom strategisk
kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande gemensam
kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen. Fler e-tjänster
utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från invånarna. En chattfunktion
har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt kan få svar på sina
funderingar.
Inom socialkontorets ansvarsområde har flera aktiviteter inletts för att individen ska ges
förutsättning för ökad delaktighet och tillit, samt ge den enskilde stärkta möjligheter att
definiera sina behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses. En viktig del är att anpassa
kommunikationen utifrån individens behov vilket kan vara språkrelaterat, åldersrelaterat
eller utifrån funktionstillstånd.
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1.7.2 Meningsfullt åldrande
Beskrivning

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

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande.
Ambitionen att skapa mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande
försvåras av den rådande pandemin men har ställts om för att möjliggöra digitala möten
och andra former såsom brevväxling med deltagare i Ung Omsorg. Stödet med Trygg
förstärkt hemgång har förstärkts kring individuellt teknikstöd för att motverka det
digitala utanförskapet.
Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har
varit i fokus under perioden. Nya samverkansformer och tätare möten har inrättats.
Avtal har tecknats med PKC, Palliativt kunskapscentrum, som drivs av region
Stockholm. Genom PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och omsorgsnämnden
tillgång till utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliativ vård och omsorg, ett
behov som uppmärksammats under pandemin.
Kost och måltid är en viktig och central del för de äldre. Samverkan sker regelbundet
mellan kök och övriga enheter, målet är att 85% av brukarna ska tycka maten smakar
bra och att måltiden är trevlig stund på dagen. På Kvistaberg finns en hälsopedagog som
bidrar till arbetet och som bland annat infört hälsosamt fika som alternativ.
Det arbetas aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslutning till gångvägar i
samband med röjning av bostadsnära naturmark. Vid arbeten med röjningar tillverkas
bänkar och viloplatser av virke från ytan för att skapa naturliga platser för en paus och
för att leda in medborgare i naturen. Under perioden har det tillverkats bänkar och stolar
i anslutning till röjningar på fyra ställen i kommunen.
1.7.3 Lustfyllt lärande
Beskrivning

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

Uppföljning av målen kring skolresultat och andel elever som klarar sin
gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid presenteras i form av betygsresultat
samt resultat från nationella proven i skolår tre presenteras i tertialrapport 2. På grund
av pandemin så har Skolverket beslutat att endast skolår tre ska genomföra de nationella
proven. Resultaten från de nationella proven i skolår tre ska dock inte rapporteras in för
registrering på nationell nivå.
Resultaten kopplat till trygghet, ordning och studiero ligger kvar på samma nivåer som
tidigare, en bit ifrån målvärdena. Vad det gäller andelen elever som har studiero går det
dock att se en tydlig ökning. Det inrättade sociala skolteamet har gjort ett utkast på en
kommunövergripande närvarotrappa som har presenterats för kommunens rektorer.
Syftet är att ha en gemensam definition av vad problematisk skolfrånvaro är. Nästa steg
i samarbetet är att det sociala skolteamet från hösten år 2021 regelbundet kommer att
delta på skolornas elevhälsoteam för att hitta former för hur det systematiska
närvarofrämjande arbetet ska fungera.
En målsättning är att öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek.
Lärande lek innebär någonting som kan tyda på kunskap, balansövningar och aktiviteter
som bidrar till inlärning av till exempel trafikregler, lärande om färg och form mm. . En
ny "naturmötesplats" med inslag av lärande lek har byggts vid Råbyskolan på väg upp
mot discogolfbanan. Det pågår även projektering för att bygga ut en ny lekplats/park i
Brunna med stora inslag av lärande lek i form av exempelvis balansövningar.
1.7.4 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
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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.
Sammanfattning för period januari-april

För att öka trygghet och tillgänglighet har flera aktiviteter inletts under inledningen av
2021. Bland annat har fältgruppen bokat utbildning i en föräldrastödsmetod. I Bro har
en ny förening engagerats i nattvandring som påbörjat vandringar på vardagskvällar och
under skollov schemaläggs det nu mer aktiviteter för fler föreningar.
Kommun och kommunpolis har haft två medborgardialoger inför medborgarlöfte. En
handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har antagits
av kommunfullmäktige medan separerade och reviderade handlingsplaner tas upp för
beslut i trygghetsutskottet i augusti.
En tydlig målsättning är att öka hållbarheten i centrala Bro genom samhällsomdaning.
Under perioden har den förstudie som inleddes December 2020 slutförts och en
organisation med utgångspunkt i befintlig verksamhet och i samverkan med polis,
näringsliv och föreningsliv fastställts. Samhällsomdaningen drivs genom projektet
Omdaning Bro, om vilket Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 April 2021 baserat på
nämnd förstudie samt bred förankring och dialog. Därefter har flertalet aktiviteter
påbörjats för att driva arbetet framåt. Bland annat har kommunens feriearbetare
engagerats i att skapa delaktighet bland invånare. Därutöver har arbete med
markstrategi, planprogram, utvecklingsprogram för stationsområdet samt vuxennärvaro
i de centrala delarna av Bro har initierats. Samhällsomdaningen bygger på social
hållbarhet och bred delaktighet i utvecklingen.
Flera indikatorer hos nämnderna kopplat till hållbar hälsa och liv följs upp senare under
året, i samband med att resultat publiceras och när enkäter samt andra undersökningar är
genomförda. Exempelvis graden av självförsörjning, självständighet och integration
genom arbete och studier, huruvida alla människor är inkluderade i Upplands-Bros
kultur- och fritidsliv samt upplevd trygghet i verksamheterna och bland besökare och
deltagare i olika aktiviteter.
1.7.5 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning

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

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och
livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat
planerats för och påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya
fördjupade översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. Utöver detta är projekt
så som restaurering vid Lejonsdalssjön och arbetet med våtmarker igång och planeras
vara färdiga under året.
För att utveckla kollektivtrafiken har insatser pågått för att stärka samarbetet med
Trafikverket och en av målsättningarna inom detta område är att verka för att öka
pendeltågets turtäthet till Bro genom åtgärdsvalsstudien med Trafikverket
Ett samordnat arbete sker för att säkerställa att allmänna anläggningar och platsmark i
högre grad ska finnas tillgängligt vid nyetablering och inflyttning. Samt att det skapas
förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny exploatering.
1.7.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning

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

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Bland annat föreslås även privat
driven verksamhet kunna söka medel ur den sociala investeringsfonden. Ett arbete pågår
även med att se över hyresmodellen, syftet är att skapa mer marknadsliknande villkor
för verksamheterna.
Flera aktiviteter pågår för att ge brukare inom socialkontorets verksamheter möjlighet
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till självbestämmande och valfrihet inom sin beslutade insats, exempelvis:




Implementering nya arbetssätt med kopplade checklistor i syfte att bättre kunna
utreda och erbjuda rätt stöd till brukaren inom grupp- och servicebostäder.
Utbildningsinsatser kopplade till etik och bemötande.
Myndighetsenheten har genomfört metodstödstillfällen för medarbetarna i syfte
att förbättra arbetet med metoden IBIC - individens behov i centrum.

En ny utförare av vård- och omsorgsboende enligt lagen om valfrihet (LOV) har under
perioden tillkommit. En ny upphandling gällande ledsagar- och avlösarservice
publicerades även under perioden och förhoppningen är att med ett förbättrat underlag
locka fler anbudsgivare.

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 724,6 mnkr (1 471,7 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (22,4mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet har ökat med 25,5 mnkr sedan april 2020. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 89 mnkr (63,5 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 140 mnkr (20 mnkr). Lånen är upptagna genom
Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 243,2 mnkr (200,7 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 11 mnkr (10,8 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som
kortfristig skuld. Kostnaden enligt prognosen för 2021 är 42,3 mnkr till PV-valet
inklusive löneskatt.
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
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intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 370 mnkr (2 366,5 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 2 067,7 mnkr (1 759,2 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 1 112,8 mnkr (901,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 53,8 % (51,3 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 68 mnkr (57,8 mnkr) för årets första 4 månader.
Avskrivningarna uppgår till 22,3 mnkr (19,3 mnkr).

1.9 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 298 tkr.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 1 711 tkr sämre än budgeterat resultat
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 97 tkr sämre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 83 tkr bättre än budgeterat
resultat.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest
ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens garage AB

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2021

Budget 2021

Resultat jan-apr

Helårsprognos

0

-41

-298

24 768

8 453

23 057

1 050

1 089

953

42

45

135
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Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 47 mnkr inklusive kostnader
för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala
investeringsfonden förväntas bli 59,4 mnkr. Det är 55,9 mnkr respektive 50,6 bättre än
budgeterat resultat på - 8,9 respektive 8,8 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 19,8 mnkr. Om man
exkluderar kommunstyrelsens överskott på 32,5 mnkr, som avser exploateringsintäkter,
blir det dock ett samlat underskott med 12,7 mnkr.
Socialnämnden och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott mot budget med
7 mnkr respektive 4,2 mnkr.
Pensionsskulden har bokats upp enligt en ny prognos från KPA där
livslängdsantagandena har ökat och därmed också pensionskostnaderna. Totalt beräknas
pensionskostnaderna öka i jämförelse med budget med 16 mnkr. Semesterlöneskulden
beräknas uppgå till 2 mnkr som ej budgeterats.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 48,6 mnkr bättre
än budget.

2.1 Resultatprognos
Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

386,9

424,7

37,8

-2 104,6

-2 135,6

-31,0

-66,3

-67,0

-0,7

-1 784,0

-1 777,9

6,1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

1 309,4

1 346,3

36,9

Statsbidrag och utjämning

456,8

468,4

11,6

VERKSAMHETENS RESULTAT

-17,8

36,8

54,6

8,9

10,1

1,2

-8,9

47,0

55,8

ÅRETS RESULTAT

-8,9

47,0

55,8

Budgeterade medel från social
investeringsfond

17,7

12,4

-5,3

8,8

59,4

50,6

Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Extraordinära poster

Årets Resultat exklusive social
investeringsfond

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Finansieringen
Kommunstyrelsen
Pensionskostnader m.m
Socialnämnden
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Utbildningsnämnden

-4 200

Summa större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr

52 076

2.3 Prognos för nämnderna
2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna
Prognos driftbudget för nämnderna

(tkr)

Budget 2021
Kostnad

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021
Kostnad

Intäkt

Netto

0

0

0

0

0

0

65 962

-9 500

42 000

32 500

175

650

0

0

0

76 403

233 003

118 403

-9 500

42 000

32 500

19 761

14 011

12 835

6 927

6 926

-7 083

-157

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

333 257

166 344

334 402

167 489

-1 145

1 145

0

Kultur och Fritidsnämnden

100 576

7 920

99 779

7 123

797

-797

0

Socialnämnden

334 191

73 370

338 350

70 529

-4 159

-2 841

-7 000

Ekonomiskt bistånd

30 500

500

30 500

500

0

0

0

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

71 901

7 401

71 705

6 455

196

-946

-749

Vatten- och
avloppsverksamhet

59 929

59 929

59 929

59 929

0

0

0

Avfallsverksamhet

30 917

30 917

30 917

30 917

0

0

0

162 747

98 247

162 551

97 301

197

-946

-749

1 421 592

681 692

1 450 392

706 292

-28 800

24 600

-4 200

352 668

132 008

354 607

133 347

-1 939

1 339

-600

2 979 995

1 250 495

3 017 618

1 307 912

-37 623

57 417

19 793

9 900

0

0

0
-16 000

Revision
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Summa Nämnder

Intäkt

Kostnad

191 208

51 791

191 208

51 791

32 120

23 962

41 620

175

650

223 503

1 200

Internränta

Intäkt

1 200

9 900

Pensionskostnader

26 700

42 700

-16 000

0

Oförutsedda kostnader

20 000

20 000

20 000

0

3 000

-3 000

0

-3 000

Semesterlöneskuld m.m
Summa kommungemensam

46 700

9 900

65 700

9 900

1 000

0

1 000

Driftredovisning kommunen

3 026 695

1 260 395

3 083 318

1 317 812

-36 623

57 417

793

19 260

1 785 436

20 657

1 835 409

-1 397

49 973

48 576

Skatteintäkter och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Totalt

6 202

15 126

4 302

14 426

1 900

-700

1 200

25 462

1 800 562

24 959

1 849 835

503

49 273

49 776

3 052 157

3 060 957

3 108 277

3 167 647

-56 120

106 690

50 569

Resultat
Social investseringsfond

8 800
17 682

Resultat enligt
resultaträkningen
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna
Prognos investeringsbudget för nämnderna

Totalt alla nämnder
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos 2021

Budget 2021

Kvar av
projektbudget
2021

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

24 000

120

23 880

23 880

0

Samhällsbyggnadskontor
et

16 783

-1 855

15 793

18 638

2 845

Kommunstyrelsen

40 783

-1 735

39 673

42 518

2 845

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

2 836

2 836

2 836

0

25 419

33 536

8 117

1 460

1 460

0

Kultur- och
fritidsnämnden

109 979

Socialnämnden

1 460

76 443

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

56 397

15 177

41 855

42 555

700

Vatten- och
avloppsverksamhet

393 031

29 307

100 750

366 291

265 541

Avfallsverksamhet

13 510

5 445

8 788

8 065

-723

462 938

49 929

151 393

416 911

265 518

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

8 456

8 456

8 456

0

Äldre- och
omsorgsnämnden

1 900

1 900

1 900

0

231 137

507 617

276 480

Summa Nämnder

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2021
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Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnder
(tkr)

Budget 202104
Kostnad

Revision

Intäkt

407

Redovisat 202104
Kostnad

Intäkt

135

Budgetavvikelse 202104

202004

Kostna
d

Intäkt

Netto

Netto

272

0

272

321

Kommunledningskontoret

65 088

17 264

64 503

17 474

585

210

795

5 081

Sammhällsbyggnadskontoret

10 445

7 987

13 013

23 658

-2 568

15 671

13 103

6 024

Försäljning
tomträtter

58

217

58

-217

-159

-158

Kommunstyrelsen

75 591

25 468

77 516

41 132

-1 925

15 664

13 739

10 946

Bygg- och
miljönämnden

6 669

4 670

6 741

3 952

-72

-719

-791

-1 858

Gymnasieoch
arbetslivsnäm
nden

111 851

55 448

114 169

57 115

-2 318

1 667

-650

-1 759

Kultur- och
fritidsnämnde
n

34 225

2 640

31 714

2 719

2 512

79

2 591

1 523

111 516

24 457

112 800

23 250

-1 284

-1 206

-2 491

-7 046

Ekonomiskt
bistånd

10 167

167

10 162

255

5

89

94

-4 106

Tekniska
nämnden,
skattefinansierat

24 015

2 420

23 930

1 829

85

-592

-506

2 396

Vatten- och
avloppsverksa
mhet

19 837

22 947

21 174

12 195

-1 337

-10 752

-12 089

-4 042

Avfallsverksam
het

10 243

13 921

10 430

12 760

-188

-1 161

-1 348

6 419

Tekniska
nämnden

54 095

39 288

55 535

26 784

-1 439

-12 504

-13 943

4 773

Utbildningsnämnden

488 447

227 231

497 891

243 038

-9 444

15 808

6 364

3 272

Äldre- och
omsorgsnämn
den

117 639

44 003

116 456

47 367

1 184

3 364

4 548

-9 366

1 010 607

423 371

1 023 118

445 613

-12 510

22 242

9 731

-3 300

1 208

1 208

118

-18 098

1 946

6 562

3 810

Socialnämnden

Summa
Nämnder
Internränta

3 300

4 508

Pensionskostna
der m.m

9 345

27 443

Oförutsedda
kostnader,
övrigt

6 667

749
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(tkr)

Budget 202104

Summa
kommungemensam

16 012

3 300

28 193

5 153

-12 181

1 853

-10 328

5 873

1 026 619

426 671

1 051 311

450 766

-24 691

24 095

-597

2 573

Skatteintäkter
och bidrag

6 420

595 145

6 886

611 707

-466

16 561

16 095

-403

Finansnetto

2 067

2 175

2 127

2 162

-60

-13

-73

568

Summa
finansiering

8 487

597 321

9 013

613 869

-525

16 548

16 023

165

1 035 106

1 023 992

1 060 323

1 064 635

-25 217

40 643

15 426

2 738

15 426

2 738

Driftredovisn.
kommunen

Totalt
Resultat
Social
investseringsfond

Redovisat 202104

-11 115

17 682

Resultat enligt
resultaträknin
gen

4 311

4 945

-28 797

Budgetavvikelse 202104

202004

28

-605

3.2 Resultaträkning
Tkr

202104

202004

Verksamhetens intäkter

157 801

146 014

2 992

12 118

Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering
Gatukostnadsersättning
Verksamhetens kostnader

11 865
-740 870

-697 756

-22 318

-19 331

-605 386

-571 072

Skatteintäkter

448 680

406 314

Generella statsbidrag och utjämning

156 141

151 883

Verksamhetens resultat

2 534

-12 875

Finansiella intäkter

2 184

2 108

-2 223

-1 875

-605

-12 642

-605

-12 642

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2021
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3.3 Balansräkning
Tkr

202104

202004

9 478

8 225

1 628 974

1 389 602

Maskiner och inventarier

95 603

82 144

Finansiella anläggningstillgångar

36 274

36 904

Summa anläggningstillgångar

1 770 329

1 516 875

22 416

22 416

185 864

156 370

89 049

63 536

300 429

242 322

2 067 659

1 759 197

-605

-12 642

107 088

94 446

42 765

27 317

963 573

792 714

1 112 821

901 836

243 208

200 698

Långfristiga skulder

357 725

304 842

Kortfristiga skulder

353 904

351 821

2 067 659

1 759 197

1 898 670

1 898 670

471 314

467 785

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Social investeringsfond
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna
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3.4 Kassaflödesanalys för kommunen
Tkr

202104

202004

202012

-605

-12 641

93 052

Justering för av- och nedskrivningar

22 318

19 331

60 559

Justering förändring avsättning pensioner o övriga
avsättningar

26 739

6 639

22 410

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering för direktbokning mot eget kapital
Justering netto reavinster/förluster/byte av mark/gåvor

11 561
158

-25 343

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

48 610

13 329

162 239

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över
flera år

11 839

-2 536

31 512

92 937

52 275

-70 155

-98 689

-73 093

27 679

54 696

-10 025

151 275

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-3 262

-2 480

Justering för ej likviditetspåverkande poster

24 219

Investering i materiella anläggningstillgångar

-78 578

Försäljning av materiella anläggningstillångar

241

-57 019

-309 397

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 622
-81 599

-57 019

-286 036

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)

70 000

50 000

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

132

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 000

0

50 132

Årets kassaflöde

43 097

-67 045

-84 629

Likvida medel vid årets början

45 952

130 581

130 581

Likvida medel vid årets/periodens slut

89 049

63 536

45 952
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3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för leasingkostnader där de avtal avseende leasing och hyra av lös
egendom i bokföringen behandlas som operationell leasing. Avtal som tecknats från
och med 2021-01-01 kommer att redovisas enligt RKR R 5. Kommunen arbetar med att
få fram fullständig redovisning enligt RKR R5 till delårsbokslutet i augusti avseende
både hyra av lös och fast egendom..
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit
under räkenskapsåret.
Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2021 med + 17 516 tkr och slutlig
slutavräkning för 2020 med + 7 479 tkr.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning
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Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 800 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr
reserverats inom det egna kapitalet till fonden.
T.o.m 202104 har 34,2 mnkr tagits ut från fonden.
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
202104
Insättning till social
investeringsfond

2020

2019

30 000

2018

2017

2016

15 000

12 000

10 000

2015

2013
10 000

Uttag från sociala
investeringsfonden

-4 917

-12
206

-8 054

-1 352

-3 026

-2 637

-2 043

Ackumulerad social
investeringsfond

42 765

47 682

29 888

37 941

24 294

15 320

7 957
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2014

10 000

10 000
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Exploateringsredovisning

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

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Nassim Nyholm
Näringslivsutvecklare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-04-29

KS 21/0211

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nassim.Nyholm@upplands-bro.se

Företagskonsekvensanalys fysisk planering
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att ta fram och
implementera en arbetsmodell som säkerställer genomförande av
företagskonsekvensanalyser i utredningar gällande fysisk planering.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att informera
Kommunstyrelsen om arbetsmodellen när den är framtagen och
implementerad.

Sammanfattning
Under hösten 2020 genomfördes SKR:s utbildning, Förenkla – helt enkelt på
tre heldagar. Omkring 80 tjänstemän, politiker samt kontorschefer deltog. Den
tredje och sista dagen presenterades en handlingsplan med aktiviteter, som har
kommit från själva deltagarnas förbättringsförslag. En av dessa aktiviteter
handlade om att undersöka förutsättningar att säkerställa näringslivsperspektiv.
Många av kommunens ärenden och beslut påverkar direkt eller indirekt
näringslivet. Företagen i Upplands-Bro är till största del små eller medelstora
och därför får kommunens agerande i olika frågor stor betydelse. Ärenden som
påverkar näringslivet i särskilt hög grad är sådana som gäller fysisk planering.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen uppdrar åt
samhällsbyggnadschefen att ta fram och implementera en arbetsmodell som
säkerställer genomförande av företagskonsekvensanalyser i utredningar
gällande fysisk planering.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Förenkla – helt enkelt
Under hösten 2020 genomfördes SKR:s utbildning, Förenkla – helt enkelt på
tre heldagar. Omkring 80 tjänstemän, politiker samt kontorschefer deltog från
Upplands-Bro kommun.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-29

KS 21/0211

Kommunledningskontoret
Första dagen var en inspirationsdag om attityd och service utifrån olika
perspektiv, företagsperspektiv, kommunperspektiv samt omvärldsperspektiv.
Andra dagen blev en fördjupningsdag med olika workshops samt
gruppdiskussioner där deltagarna fick komma med förbättringsförslag på hur
kommunen kan förbättra näringslivsservice, bemötande samt
myndighetsutövning. Den tredje och sista dagen presenterades en
handlingsplan med aktiviteter utifrån utbildningsdeltagarnas
förbättringsförslag. En av dessa aktiviteter handlade om att undersöka
förutsättningar att säkerställa att näringslivsperspektivet lyfts i utredningar
inför beslut i kommunen.
Modell för företagskonsekvensanalys vid fysisk planering
Många av kommunens ärenden och beslut påverkar direkt eller indirekt
näringslivet. Företagen i Upplands-Bro är till största del små eller medelstora
och därför får kommunens agerande i olika frågor stor betydelse. Ärenden som
påverkar näringslivet i särskilt hög grad är sådana som gäller fysisk planering.
Järfälla kommun har tagit fram en modell för att säkerställa att det genomförs
en företagskonsekvensanalys i utredningar som gäller fysisk planering. Genom
att arbeta efter en tydlig modell underlättas arbetet med att i ett tidigt skede
lyfta viktiga frågor för näringslivet i utredningarna.
Järfällas modell är utformad i två steg. Första steget är att bedöma graden av
påverkan på näringslivet enligt en trenivåersanalys. Handläggaren för ärendet
får ta ställning till om ärendet har direkt eller indirekt påverkan på näringslivet
och hur stor inverkan beslutet kan få för företagarna i kommunen.
Nästa steg i analysen är att bedöma de faktiska konsekvenserna ärendet kan få
för näringslivet. Även detta sker utifrån tre nivåer med ett antal frågeställningar
på varje nivå. Handläggaren får ta ställning till frågor såsom: Är
konsekvenserna positiva eller negativa för företagen? Kan framtida
konsekvenser uppstå? Finns det intressekonflikter? Vilken kontakt har
kommunen haft med företag som kan påverkas? Finns yttranden eller
ställningstagande från lokala, regionala eller nationella branschorganisationer
eller föreningar att väga in?
Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret anser att det finns gemensamma vinster med att det
genomförs en företagskonsekvensanalys i samband med utredningar gällande
fysisk planering. Det gynnar både företagens utveckling och kan dessutom
bidra med viktig information för kommunen vid planering av nya områden.
Kommunledningskontoret bedömer att Järfällas modell av
företagskonsekvensanalys är en bra grund för att ta fram en egen modell som är
anpassad efter Upplands-Bros förutsättningar och arbetsprocesser.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-29

KS 21/0211

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar åt
samhällsbyggnadschefen att ta fram och implementera en arbetsmodell som
säkerställer genomförande av företagskonsekvensanalyser i utredningar
gällande fysisk planering.

Barnperspektiv
Ett företagsvänligt klimat i kommunen bidrar till ett brett lokalt utbud av
service och tjänster i kommunen som leder till goda effekter för alla
medborgare i kommunen. Fler arbetstillfällen för barnens föräldrar och
närstående skapas och det blir mer attraktivt att söka arbeten i verksamheter
som möter barn och unga. För till exempel, skola, förskola och vård kan det
medföra en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Nassim Nyholm
Näringslivsutvecklare

Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadschef
 Juridikfunktionen
 Bygg- och miljönämnd
 Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och sekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-04-23

KS 18/0424

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Entledigande av Johan Tholander (SD) som
ersättare i Trygghetsutskottet
Förslag till beslut
Johan Tholander (SD) entledigas som ersättare i Trygghetsutskottet.

Sammanfattning
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande inkommen den 21 april 2021.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Johan Tholander (SD)
 Trygghetsutskottet
 Kommunsekreterare
 Förtroendemannaregistret
 Politisk sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och sekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-04-23

KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter
Johan Tholander (SD)
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Johan Tholander (SD).

Sammanfattning
Johan Tholander (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny ersättare
i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2021.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Den valde
 Trygghetsutskottet
 Kommunsekreterare
 Förtroendemannaregistret
 Politisk sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Wiesner
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-03-30

KS 18/0424

1 (1)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter
Göran Malmestedt (M)
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Trygghetsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare
i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2021

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
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Beslut sänds till
 Den valde
 Trygghetsutskottet
 Förtroendemannaregistret
 Sekreterare

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-01-08

KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott
efter Claus Engström (SD)
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus
Engström (SD).

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har varit uppe vid tidigare
sammanträden men lyfts på nytt på grund av tidigare bordläggningar.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 8 januari 2021.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
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Kanslichef
Beslut sänds till
 Den valde
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Förtroendemannaregistret
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