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Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

asa.bergstrom@upplands-bro.se

Rättviksmodellen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Utredning om
Rättviksmodellen” daterad 5 november 2020.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att ta fram ett förslag
till egen ”Tillväxt&Tillsyns”-modell för Upplands-Bro.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002,
50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, UBKFS 2019:23, ändras till timavgift.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. Samhällsbyggnadskontoret har
genomfört uppdraget under hösten 2020 och avslutas i och med Rapport
”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för Rättviksmodellen på
miljö- och livsmedelsavdelningen”, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05.
Slutsatsen är att behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny
modell i Upplands-Bro kommun. Implementering av en modell för fortsatt
utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice utifrån den
s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och stegvis.
Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet med
modellen behöver ske parallellt med budgetprocessen. Utifrån rapporten
föreslås att kommunstyrelsen arbetar vidare med Upplands-Bros egen
Tillväxt&Tillsyns”-modell samt att viss justering i avgiftsföreskrifterna sker
från och med 2021. Utredningen remitterades till Bygg- och miljönämnden
som lämnade yttrande den 28 januari 2021. Yttrandet föranleder inget ändrat
ställningstagande i aktuellt förslag till beslut.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets reviderade tjänsteskrivelse daterad 1
februari 2021.



”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för
Rättviksmodellen på miljö- och livsmedelsavdelningen”,
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05.



Bygg- och miljönämndens yttrande, 2 §, 28 januari 2021,
protokollsutdrag, och tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen.
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en genomgång av tillgängliga
underlag från andra kommuner. Undersökningen omfattar två delar dels
föreskrifter om avgifter inom bygg- och miljönämndens ansvar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedelslagen, med flera lagar, dels service och bemötande.
Uppdraget har genomförts under hösten 2020 och avslutas i och med denna
rapport ”Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för
Rättviksmodellen på miljö- och livsmedelsavdelningen”,
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-11-05.
Ett förtydligande för förståelsen av rapporten. A-, B- och C-verksamhet härleds
till prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen. I förordningen delas
olika miljöfarliga tillsynsobjekt upp i så kallade A, B och C-verksamheter.
Verksamheter som klassas som A ska söka tillstånd till verksamheten hos
mark- och miljödomstolen. Verksamheter som klassas som B ska söka tillstånd
till verksamheten hos Länsstyrelsen. Verksamheter som klassas som C är
anmälningspliktiga till kommunal tillsynsmyndighet, det vill säga bygg- och
miljönämnden vilket också gäller för anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter (AH).
Slutsatsen är att behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny
modell i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret bedöms ha goda
förutsättningarna att utveckla de processer och tjänster som vänder sig till
företagare och privatpersoner i kommunen. Implementering av en modell för
fortsatt utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice
utifrån den s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och
stegvis. Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet
med modellen behöver ske parallellt med budgetprocessen.
Utifrån rapporten föreslås att kommunstyrelsen arbetar vidare med UpplandsBros egen Tillväxt&Tillsyns”-modell samt att viss justering i
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avgiftsföreskrifterna sker från och med 2021. För följande tillsynsobjekt
föreslås att den årliga avgiften ändras till timavgift vilket innebär
efterdebitering.


Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med
boende, kriminalvård, avgiftskod 200.6005,



Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska
behandlingar som innebär risk för blodsmitta, avgiftskod 200.4002,



Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter, avgiftskod 50.2004



Anläggning med stadigvarande djurhållning med - minst 10 men högst
30 djurenheter, avgiftskod 1.2002.

Utredningen remitterades till Bygg- och miljönämnden den 6 november 2020.
Bygg- och miljönämnden har beslutat om yttrande vid sammanträde den 28
januari 2021. Yttrandet föranleder inget ändrat ställningstagande i aktuellt
förslag till beslut.

Barnperspektiv
Beslutet har ingen påverkan på barn och ungas livsmiljö, men kan generellt ha
positiva konsekvenser när det gäller upplevd service och bemötande från
kommunen.
Samhällsbyggnadskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Linda Edgren
Tf. Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Utredning om Rättviksmodellen - Förutsättningar för Rättviksmodellen på
miljö- och livsmedelsavdelningen”, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-1105.
2. Bygg- och miljönämndens yttrande, 2 §, 28 januari 2021, Protokollsutdrag
tillsammans med tjänsteskrivelse daterad 8 januari 202
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
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1

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen.

1.1

Uppdraget

Uppdraget är att undersöka förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen.
Undersökningen omfattar två delar dels föreskrifter om avgifter inom byggoch miljönämndens ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med
flera lagar, dels service och bemötande.
I underlagen till kommunstyrelsens beslut framgår att Upplands-Bro har ett
gott företagsklimat och att det genom en översyn av den tillsyn som sker inom
bland annat miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll kan bli ännu bättre.
Det framgår också att företag har vid ett flertal möten och samtal med
kommunen framfört önskemål om bättre kunskap och förståelse för
kommunens tillsyn. Frågan om efterdebitering av tillsynsavgiften har
aktualiserats i samband med den svåra ekonomiska situation många företag
upplever, som en konsekvens av den pågående pandemin. Efter önskemål från
lokala företag och företagarföreningar bör förutsättningarna att införa hela eller
delar av Rättviksmodellen i Upplands-Bro kommun utredas.
I kommunstyrelsens beslut med förslag om Övergripande mål och budget 2021
med planering för 2022–2023, beslutad 28 oktober 2020, § 142, framgår under
målet Hållbart samhällsbyggande och tematiska området Ett starkt
näringslivsklimat att utredning av förutsättningarna för Rättviksmodellen
genomförs 2020 och att modellen införs i Upplands-Bro under 2021 i strävan
att skapa en effektivare och mer kundanpassad myndighetsutövning. Där
framgår också att organisationen ska utveckla förutsättningar för bättre service
inom ramen för strategin ”service och nöjdhet” med riktning på tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Utifrån kommunstyrelsen beslut har en genomgång av tillgängliga underlag
från andra kommuner gjorts. Huvudsakligen med stöd i Kungsbackas förstudie
om införande av nytt arbetssätt som kallas ”Lätt och Rätt i Kungsbacka” och
Tillväxt och Tillsyns slutrapport från förstudien 2014-2015 där Rättvik,
Gotland, Åre, Orsa, Mora, Älvdalen och Härjedalen deltog. Undersökningen är
genomförd under september-oktober 2020.

1.2

Vad är Rättviksmodellen

Rättvik inledde för drygt 10 år sedan ett förändringsarbete på området
myndighetstillsyn. Från en bottenranking i Svenskt Näringslivs undersökningar
om företagsklimat har Rättvik tagit sig till toppskiktet. Genom föreningen
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Tillväxt och Tillsyn delar Rättviks kommun med sig av erfarenheter, metoder
och bygger nätverk.
2014 gjorde Tillväxt och Tillsyn tillsammans med Svensk Handel, Visita och
LRF en förstudie med syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar tillväxt
i Sverige.
Studiens mål var dels att ge de deltagande sju kommunerna en bild av hur deras
tillsyn uppfattades av besöksnäringen med fokus på livsmedelskontroll och
alkoholtillsyn, dels att dokumentera modellen Tillväxt&Tillsyn och sätta in den
i ett större sammanhang. Inledningsvis var huvudfokus på besöksnäring och
destinationsutveckling men successivt växte fokus på generella möjligheter att
stärka såväl företagsklimat och tillväxt som företagens arbete med miljö och
säkerhetsfrågor. Studien genomfördes genom djupintervjuer med 40
besöksnäringsföretag i sju kommuner, dialog med flera branschorganisationer
och kommunala tjänstemän samt omvärldsanalys.
Det område som var i störst behov av åtgärder var frågan om hur kommunerna
kommunicerar och beräknar avgifterna för tillsyn samt insikt och förståelse för
företagandets villkor, rådgivning och förtroende samt mer dialog och stöd.
Företagare i Rättviks kommun, som några år innan 2014 genomfört
förändringar och som därmed upplevt en mer anpassad modell, är
genomgående positiva till kommunens myndighetsutövning. De ger höga betyg
på ”förtroende” och de tycker att mötena med inspektörerna är ”meningsfulla”,
de uttrycker en förståelse för att avgifter tas ut och att tillsynen är väl värd den
avgift de betalar.
En slutsats från studien är att det behövs tydliga modeller och arbetsmetoder
för att underlätta förändringsarbetet i kommunerna. Med utgångspunkt i detta
bildades den ideella föreningen ”Tillväxt och Tillsyn”. En annan slutsats är att
man bör arbeta med det lokala ledarskapet, att kommunledningen är tydlig med
vad man vill, hur man vill att kommunen ska uppfattas och se till att
medarbetare jobbar enligt de principerna i sin myndighetsutövning. Studien
påtalar också vikten av goda relationer mellan kommunens förvaltningar, inte
minst mellan ”tillväxtfrämjare” och ”myndighetsutövare” i kommunen. Svaren
från Rättviks företagare visar att de sätter stort värde på att kommunen ”talar
med en röst”, det förenklar och de upplever kommunens agerande som mer
logiskt.
Intervjuerna och erfarenhet från arbetet med Tillväxt och Tillsyn i Rättviks
kommun har visat att man med relativt blygsamma insatser kan uppnå ett
arbetssätt som avsevärt ökar förtroende och hjälper företag att göra rätt.
1.2.1 Tillväxt&Tillsyns modellen
Tillväxt och Tillsyn har analyserat och beskrivit den modell som tillämpats i
Rättviks kommun. En av huvudtankarna bakom modellen är att etablera en
samsyn mellan kommunens tillväxtfrämjare och myndighetsutövare, där man
enats om att en god dialog med det lokala företagen ger såväl ett effektivare
tillsynsarbete som ett bättre företagsklimat.
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Modellen syftar till att stärka förståelse, dialog och samarbete mellan
myndighetsutövare och företag. Två tydliga målsättningar är att skapa
företagsklimat i toppklass och att förbättra förutsättningarna för miljö och
säkerhet. Nedanstående är viktiga delar i modellen Tillväxt&Tillsyn:
Metoder – Den så kallade ”Rättelsetrappan” skapar strukturella förutsättningar
för ökat dialogfokus.






Fas 1: Muntlig dialog,
Fas 2: Skriftlig dialog,
Fas 3: Föreläggande
Fas 4: Föreläggande vid vite och Sanktionsavgifter
Fas 5: Förbud mot verksamhet.

Avgifter – Tydlighet, transparens och motprestation. I Rättvik infördes ny
avgiftsmodell för livsmedelstillsynen med efterdebitering vilket har stärkt
kommunens förtroendekapital och skapat förutsättningar för mer samarbete och
dialog.
1.2.2 Processen
Processen med att bygga en långsiktigt stabil relation och dialog mellan
kommunen och företagen kan delas in i tre faser: Internt förtroende, Mötet
mellan företagare och myndighetsutövare samt Implementering.
Förtroende
Förtroendet mellan de tjänstemän i kommunen som arbetar med att utöva
tillsyn respektive stödja de företag som är ”tillsynsobjekt” är utgångspunkten i
Tillväxt&Tillsyns modell. Införandet av Tillväxt och Tillsyn som koncept
förutsätter en förändringsbenägenhet hos både tjänstemän och näringsliv. Det
är viktigt att kommunens tjänstemän är förberedda på förändringar i arbetssätt,
attityder och metoder. Denna fas handlar därför mycket om att förbereda,
planera och stärka självkänslan hos handläggare och att ge dem de verktyg de
behöver för att kunna möta företagare med fokus på företagarens vilja att göra
rätt. Detta inkluderar också ett annat perspektiv från kommunledningen kopplat
till tillsynsarbetet. Det är viktigt att tillsynsenheten får en utvecklande roll och
ses som en viktig del i kommunens totala tillväxtarbete.
Mötet
När tillsynsenheten eller motsvarande känner sig redo, så kommer fas två att
handla om mötet med företagare. Detta i syfte att skapa en samsyn om
kommunens tillväxtarbete, att öka förståelsen för varandra, preventiva åtgärder
och att förstå potentialen i tillsynsarbetet som en del i tillväxtarbetet. Här är
näringslivsfunktionerna viktiga som länkar mellan näringsliv och kommun. Fas
två ger en färdplan och ett nytt klimat. Detta gör det möjligt för fas tre,
implementering och utveckling.
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Implementering
I denna fas är det slutligen dags för implementering av de metoder och verktyg
som i samråd togs fram i fas två. Genomförande, politiska beslut, nya
instruktioner och arbeten med kontrollplaner är exempel på aktiviteter här.
Vidare ger fas tre möjligheten till workshops om utvecklingspotential för
framtiden. Hur ska tillsynsarbetet bedrivas om fem år? Vilka är kommunens
styrkor? Vilka är våra utvecklingsområden? Vilka särskilda behov har
företagen i vår kommun? Hur möter vi det i vårt arbete med tillsyn?
I Tillväxt och Tillsyns förstudie poängteras dock att varje kommun är
unik och har sina specifika utmaningar, varför införandet av
Tillsyn&Tillväxt som arbetsmetod behöver se olika ut beroende på
kommunens förutsättningar och ambitionsnivå.

1.3

Andra kommuner (omvärldsbevakning)

1.3.1 Avstämning med Rättviks kommun
Vid samtal med miljö- och byggchefen i Rättviks kommun framkom att tio
kommuner har inför Rättviksmodellen vad gäller efterdebitering varav en,
Region Gotland, har återgått till Sveriges kommuner och Regioners, SKR’s,
modell. Ingen kommun i Stockholms län har infört modellen.
Rättvik hade en process på 8-10 månader att analysera och ta fram underlag.
Modellen är endast införd på små företag, ej på A-, B- och C-verksamheter.
Tillsyn på A- och B-verksamheter har lämnats tillbaka till länsstyrelsen vilket
var en del i modellen för att frigöra resurser till tillsyn av små verksamheter.
För att täcka bortfall av intäkter, vilket var ca 25%, infördes en modell där
kommunens egna verksamheter, framförallt utbildningsförvaltningen, fick
betala ”samma” avgifter som tidigare genom ramjustering, trots den nya
modellen som infördes.
Rättvik har utfört djupintervjuer med verksamhetsutövare och inget tyder på att
det är avgifterna som höjt NKI för deras del. Mervärdet kom med att de införde
den nya modellen med fokus på bättre och tydligare service.
1.3.2 Kungsbacka, Tjörn, Laholm och Gislaved
I Kungsbackas förstudie kontaktas Tjörn, Laholm och Gislaveds kommun
angående deras erfarenheter av Rättviksmodellen. Samtliga behandlade
avgiftsmodellen och attityder och service men prioriterade attityder och
service. Alla fyra kommuner anlitade konsultstöd och involverade politik,
ledningsgrupper, strategiska funktioner och medarbetare i det interna arbetet.
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2

Nuläge

2.1

Näringsliv

I Upplands-Bro har vi ca 2500 företag och en stor bredd i antalet branscher.
Jämfört med riket är branschen ”offentlig förvaltning & försvar” relativt stor i
Upplands-Bro, samt ”transport & magasinering”. I Upplands-Bro kommun
finns 2177 arbetsställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade
mikroföretag och har färre än 10 anställda. Under 2018 startades 66 750 nya
företag i Sverige, varav 205 i Upplands-Bro. Därmed hamnar kommunens
etableringsfrekvens (antal nystartade företag per 1000 invånare) på 12,1 vilket
kan jämföras med 10,8 för riket.
Kommunen har 29,28 privata arbetsställen per 1000 invånare vilket är färre än
riksgenomsnittet 37,71/1000 invånare. 1200 av bolagen är aktiebolag.
Nyföretagandet ökar i Upplands-Bro till skillnad från övriga Sverige. Vi ligger
på 8,40 nya företag per 1000 invånare, vilket kan jämföras med 8,77 nya
företag i riket.

2.2

Mätning av företagsklimatet

Upplands-Bro kommun deltar i och följer de två stora mätningarna av
företagsklimat i Sverige.
Lokalt företagsklimat - Svenskt Näringslivs mätning.
Löpande Insikt - Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) och Stockholm
Business Alliance (SBA:s) servicemätning.
Mätningarna bedrivs enligt olika metoder och resultaten ska därför tolkas något
olika. Enligt båda undersökningarna placerar sig Upplands-Bro kommun sedan
ett flertal år bland rikets främsta näringslivskommuner.
2.2.1 Lokalt företagsklimat
Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatet är “Summan av de
institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen”
och genomförs som en enkätundersökning bland Svensk Näringslivs
medlemmar.
Upplands-Bro kommun är rankad nr 12 enligt lokalt företagsklimat.
I diagrammet nedan ser vi utvecklingen av det sammanfattande omdömet i
Lokalt företagsklimat mellan 2002 och 2020. Förutom Upplands-Bro kommun
ser vi även Haninge och Vallentuna som liknar Upplands-Bro i att de är
expansiva kommuner utmed större motorväg samt Vaxholm som är rankad
högst i Löpande insikt och modellkommunen Rättvik.
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Lokalt företagsklimat 2002-2020

2.2.2 Löpande insikt
Löpande insikt mäter service vid myndighetsutövning inom olika områden, i
Upplands-Bro mäts Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö- och
hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Där undersöks
faktiska ärenden som en företagare har haft hos kommunen och hur företagaren
upplevde bland annat, service, bemötande och rättssäkerhet i
myndighetsutövningen. Upplands-Bro kommun placerade sig på 5:e plats i
Stockholm län 2019.

Löpande insikts rankingtabell: Total, Stockholms län, företagsärenden

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens
service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett
redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad
kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. Nöjd-Kund-Index
(NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna/ företagarna är totalt
sett.
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I diagrammen nedan kan vi jämföra NKI värde med våra jämförelsekommuner
Haninge, Vallentuna och Vaxholm som är högst rankad. Rättvik deltar inte i
Löpande insikt. Det första diagrammet visar samlat NKI för företagsärenden
och det andra NKI specifikt för miljö- och livsmedeltillsynen.

Löpande Insikt

Löpande insikt - En jämförelse inom Bygg- och miljönämndens verksamhet avseende miljöoch livsmedelstillsyn.
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Nedan några kommentarer som lämnades i samband med undersökningen.
Var det någon del i processen som du var särskilt nöjd med?


Kontakten med handläggaren. Tydligt och klart. Öppen och bra dialog. Bra
samverkanstänk för att uppnå ett bra resultat gemensamt.



Jag var nöjd med att det gick snabbt att få godkänt.



Bemötandet från inspektören- intresserad, villig att lyssna, resonera, informera. Ett
bemötande med respekt.

Var det någon del i processen som du var mindre nöjd med?


Liten förståelsen för respektive bransch



Dåligt utformat webformulär



Kostnaden.



Regelverket



Det jag var mindre nöjd med var att handläggningstiden dragit ut på tiden och vi
saknar en rapport för ärendet.

Här kan du skriva ner dina övriga synpunkter på hur kommunens service i denna typ av ärende
kan förbättras:


Att lära känna företagen bättre.



Utbildning inom service och grundläggande förståelse varför de är där.



Jobba lite snabbare.



Den tid det kräver att få ett meningsfyllt utbyte av ett inspektionsbesök är inte alltid
lätt att få till när man samtidigt ska sköta verksamheten. Flexibilitet från inspektörens
sida är viktigt och respekt för verksamhetens villkor. Säkert är mycket gemensamt för
fler verksamheter i samma bransch och det skulle nog inte vara fel att ordna någon
samlad träff där man går igenom nya föreskrifter och diskuterar gemensamt.



Just i det här fallet går det inte att göra det bättre, proffsigare o snabbare än så här,
Tusen tack!

Prioriteringsmatris
Utifrån undersökningen tas en prioriteringsmatris fram. I prioriteringsmatrisen
visas vilka serviceområden kommunen vid ett förbättringsarbete får bäst
utväxling av att prioritera i nuläget. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels
prestation, dvs. kommunens betygsindexresultat för varje serviceområde, dels
effekten på den totala nöjdheten (effektmåttet). Effekten anger hur hög
påverkan de olika serviceområdena har på NKI. Linjerna i
prioriteringsmatrisen placeras på medianerna för betygsindexresultat och
effektmått. Man bör alltid prioritera att förbättra de faktorer som har relativt
låga betyg och samtidigt har relativt höga effektmått.
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Prioriteringsmatris baserad på resultatet från Löpande insikt

Rekommendationer
Undersökningen ger rekommendationer till förbättringar. De bygger på dels det
övergripande resultatet, dels den sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.
•

Hög prestation gällande Bemötande och Rättssäkerhet har i nuläget en
positiv inverkan på helhetsattityden. Det finns visst
förbättringsutrymme gällande engagemanget i ärendet.

•

Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande Effektivitet då
prestationen inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på
den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag.
Störst inverkan har rutinerna kring handläggningen.

2.3

Arbetsplatskultur

2.3.1 Organisationsfilosofi
Vår organisationsfilosofi bygger på de tre ledorden
Helhetssyn
Engagemang och
Professionalitet
De ska vara vägledande i det dagliga arbetet, oavsett var i organisationen man
arbetar. Kommunen är en komplex organisation med många olika
ansvarsområden och yrken. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra
kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med
varandra, inom kommunen.
Vår helhetssyn tar sikte på att vi är en organisation med en gemensam
organisationsfilosofi där kunden, klienten, brukaren och eleven är i centrum.
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Vår helhetssyn gör att vi ser samarbetsmöjligheter och är inriktade på att hitta
lösningar för att hantera de utmaningar som dyker upp.
Vår organisationsfilosofi vilar på engagemang. Vi bemöter våra
kommuninvånare med ödmjukhet och en ambition att komma dem tillmötes.
Vi utgår alltid från att vara möjliggörare för våra kommuninvånare och vi
vågar fatta modiga beslut.
Vi bemöter kommuninvånarna på ett respektfullt och professionellt sätt. Som
representant för Upplands-Bro kommun är det självklart att ta vår
myndighetsroll på stort allvar. I denna roll är vi både kundorienterade och
korrekta i vårt förhållningssätt vilket gör oss trovärdiga. Vi är också
kompetenta att, utifrån givna förutsättningar, fatta noga avvägda beslut.
För närvarande sker en översyn av ledorden för att se över inte bara vad HEP
består av utan också hur vi definierar begreppen.
2.3.2 Förenkla helt enkelt
Kommunen har under hösten 2020 deltagit i utbildningen ”Förenkla-helt
enkelt” som anordnas av SKR i syfte att förbättra företagsklimatet. Målet med
utbildningen är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra
interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och skapa
tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunen och näringslivet.
En handlingsplan som utgår från visionen Ett hållbart Upplands-Bro och
organisationsfilosofin HEP är framtagen som har identifierat förbättringar
avseende;




Information och kommunikation genom bland annat utveckla
hemsidan och införa guider och e-tjänster,
Service och bemötande genom att använda servicefaktorerna som
indikatorer för att mäta servicenivån, samt
Näringslivsperspektiv genom att utforma en rutin/checklista för att
säkerställa näringslivsperspektivet vid fysisk planering.

Kommunen har också justerat strategierna och bland annat fört in ”Service och
nöjdhet” som strategi i ”övergripande mål och budget”.
2.3.3 SamhällsbyggnadskontorETT
Inom Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2020 påbörjats ett
utvecklingsarbete utifrån organisationsfilosofin med fokusområden; externt,
internt och samverkan. Ett antal förbättringsområden har identifierats;
Säkerställa helhetssyn, Möteskulturen, Kommunikation externt och internt,
Arbetssätt och processer, Projektmodeller och -metoder, Styrning mot de
övergripande målen med stöd i strategierna. Utifrån detta har en handlingsplan
tagits fram där förbättringar sker i prioriteringsordning.
2.3.4 Pågående initiativ som fortsätter
På Miljö- och livsmedelsavdelningen har snart samtliga handläggare gått
utbildningen “Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson”. En
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tredagarsutbildning som anordnas av Miljösamverkan Stockholms län med
fokus på kunskap om mänskliga drivkrafter och beteenden, självinsikt och
utveckling av färdigheter som är hjälpsamma i yrkesrollen som
myndighetsperson och/eller representant för myndighet.
Inom kommunen anordnas Företagslots. En möjlighet för företag att på en
samordnad arena få kommunservice från olika avdelningar inom kommunen,
tillfälle finns varannan vecka.

3

Finansieringsmodell

3.1

Avgiftsmodell nuläge

Bygg- och miljönämndens senaste avgiftsföreskrifter för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken, med flera lagar, beslutades av kommunfullmäktige den 27
november 2019, § 268, och följer den modell som SKR har tagit fram för
taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljö- och
livsmedelsverksamhetens område. Modellen bygger på att avgiften för den
återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska avspegla de risker för
människa och miljö som verksamheten ger upphov till och den erfarenhet
inspektörerna har från tillsynen. Avgifterna kombinerar för- och
efterskottsbetalning.
Merparten av faktureringen av prövning (ansökan och tillstånd) samt viss
tillsyn som avser myndighetsutövning riktat till bland annat näringslivet sker
löpande i efterskott. Förskottsdebiterad fast årlig avgift debiteras för delar
tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen,
tobakslagen med flera lagar. Av totalt ca 800 tillsynsobjekt är det ca 380 som
har fast årlig avgift, intäkterna för 2020 var ca 2 924 Tkr. Av dem är ca 90 st
prövningspliktiga enligt miljöbalken (A, B, C och AH1) och 172
registreringsskyldiga enligt livsmedelslagen.

3.2

Kungsbackas förstudie om avgifter och påverkan på
ekonomiska och administrativa processer

Kommuner som redan tillämpar efterdebitering

Ett fåtal kommuner tillämpar redan efterskottsdebitering för livsmedels- och
miljötillsyn. De flesta av dessa kommuner, däribland Rättviks kommun, har en
modell som baseras på en kombination av för- och efterskottsbetalning.
Företagen betalar en årlig administrativ avgift i kombination med
efterskottsdebitering efter utförd tillsyn. I den administrativa avgiften ingår till
exempel kostnader för verksamhetssystem, registerhållning, lokaler och
beredskap. Kommunerna upplever en viss ökad administration då antalet
fakturor ökar i och med att man fakturera både en administrativ avgift för
samtliga verksamheter och en avgift efter utförd tillsyn.
1

Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet
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Fördelar och nackdelar med för- respektive efterhandsdebitering

De fördelar som lyfts fram när det gäller efterhandsdebitering är främst en
tydligare koppling mellan prestation och kostnad, vilket leder till ökad
förståelse och legitimitet för avgiften. Efterhandsdebitering innebär att frågan
om återbetalning av uttagna avgifter där tillsyn inte utförts inte utgör ett
problem. Faktureringen sprids också jämnare över året. De fördelar som lyfts
fram när det gäller förskottsdebitering är främst att det innebär en tryggare och
mer flexibel planering och finansiering av tillsynsverksamheten. En erfarenhet
som lyfts fram i diskussionen om för- och nackdelar med efterskottsdebitering
är den förändring som genomförts i Kungsbacka för tillsyn av försäljning av
receptfria läkemedel. Här har Kungsbacka gått åt andra hållet - från
timdebitering i efterskott till förskottsbetalad fast årlig avgift. I detta fall är
erfarenheterna från verksamheten att arbetsmiljön och samtalsklimatet under
inspektionerna markant förbättrats efter införandet av förskottsbetalning.
Inspektionerna upplevs nu som både mer effektiva och givande för båda parter.
Syftet och kostnaden för tillsynen är tydliga för näringsidkaren och
inspektionstiden i butik behöver inte längre användas till att förklara syfte, taxa
och avgifter. De framgångsfaktorer som lyfts fram för att möjliggöra denna
förändring är tydlig information och kommunikation till näringsidkarna. Detta
indikerar att tidpunkten för betalning av avgifter inte är avgörande för ökad
kundnöjdhet, utan snarare andra mjukare värden som tydlighet, transparens och
upplevd kundnytta.
Konsekvenser av förändringar från för- till efterhandsdebitering

Att gå från förskottsdebitering till efterskottsdebitering innebär att det kan
tillkomma nya arbetsmoment inför faktureringen. Det gäller till exempel
fattande av beslut om avgift, kommunicering och delgivning. Vilka möjligheter
som finns för att effektivisera och förenkla denna process är i dagsläget oklart.
Det är något som behöver utredas vidare genom jämförelser med andra
kommuner, SKR och berörda statliga myndigheter. Det finns inte heller något
ett-till-ett förhållande mellan antalet fakturor som genereras i ett system baserat
på förskottsbetalning respektive efterskottsbetalning. Detta beror på att
tillsynsfrekvensen som genereras av nuvarande riskbaserade taxor för
livsmedels- och miljötillsyn varierar mellan flera gånger per år till en gång var
tredje-fjärde år. Företag med små risker betalar inte fast årlig avgift med
nuvarande system utan efterdebiteras. Större företag med högre risker kan vid
efterskottsdebitering få flera mindre fakturor per år medan små företag med
mindre risker får en större faktura med glesare intervall. Här behövs kloka
tankar i dialog med näringslivet eftersom det finns en risk att små företag kan
ha svårt att betala högre belopp med kort varsel.
Stöd i nuvarande lagstiftning för efterhandsdebitering

Nuvarande lagstiftning som avser Livsmedelstillsyn anger att
livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för varje påbörjat
kalenderår. Detta innebär att företagen ska betala i förskott. Livsmedelsverket
förordar nu efterhandsdebitering, men ser att detta är svårt att kombinera med
nu gällande författningsreglering. Redan 2017 skickade Livsmedelsverket en
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hemställan till Näringsdepartementet att utreda frågan om att införa
obligatorisk efterhandsdebitering av kontrollavgifter för livsmedelstillsyn. Ett
nytt lagförslag är på gång och var planerat till början av 2020 men är försenat. I
sin hemställan förordar Livsmedelsverket en ren efterskottsdebitering, inte en
kombination av för- och efterskottsdebitering som till exempel Rättviks
kommun tillämpar. Livsmedelsverket skriver att en årlig administrativ avgift
bör undvikas och istället bör administrativa kostnader såsom registervård bakas
in i timtaxan. Detta för att minska antalet fakturor och därmed den
administration som krävs i samband med fakturering. Övrig aktuell lagstiftning
som gäller prövning och tillsyn anger inte tidpunkt för betalning, bara att
kommunen har rätt att ta ut avgifter. Här finns därmed inget hinder i
lagstiftningen att gå från för- till efterskottsdebitering.

3.3

Finansiering, taxor och avgifter

Flera företag har lyft frågan om efterdebitering i möten angående den svåra
ekonomiska situationen som uppstått som konsekvens av pandemin.
När det gäller miljötillsynen har bygg- och miljönämnden samma
debiteringsmodell sedan många år och en, i mindre avseenden, reviderad
avgiftsföreskrift inom Miljöbalkens område sedan 1 januari 2020.
Kommunens avgifter för alla berörda områden kan behöva genomlysas för att
kontrollera självkostnadsprincipen2 i våra beräkningar. Vi behöver också
säkerställa att nya arbetssätt och processer för efterdebitering är effektiva.
Ett lagförslag är på gång för att göra efterskottsdebitering obligatoriskt för
livsmedelstillsynen. För att inte orsaka onödig frustration hos företagen bör vi
inte införa efterskottsbetalningar innan den nya lagen är beslutad. Utan istället
utgå från lagkravet för att skapa taxor som hänger ihop med varandra och
avgiftsmodellen. För att skapa en fungerande helhet.
För att förbättra företagsklimatet är det viktigt att alla taxor och avgifter
upplevs som förutsägbara och befogade. Näringsidkarna ska förstå hur stor
deras avgift kommer bli, när den ska betalas och vad de betalar för.

2

Självkostnadsprincipen enligt KL 6 §. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter
än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
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4

Slutsatser och rekommendationer

Undersökningen som genomförts under hösten 2020 avslutas i och med denna
rapport.
Behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny modell i UpplandsBro kommun. Samhällsbyggnadskontoret bedöms ha goda förutsättningarna att
utveckla de processer och tjänster som vänder sig till företagare och
privatpersoner i kommunen. Implementering av en modell för fortsatt
utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice utifrån den
s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och stegvis.
Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet med
modellen behöver ske synkat med budgetprocessen.

4.1

Förslag på åtgärder

4.1.1 Fokus på Service och bemötande
Enligt rekommendationerna från Löpande Insikt bör vi fokusera på effektivitet
som är det enskilda område som har störst potential att förbättra nöjdheten med
kommunens myndighetsutövning. De påpekar också ett visst
förbättringsutrymme i engagemang.
Effektivitet - Vi rekommenderar därför att se över rutinerna kring
handläggning utifrån ärendeperspektiv med extra fokus på effektivitet inom
enskilda ärenden. Förhoppningen är att finna sätt att korta ner tiden från första
kontakt med verksamhetsutövare till ärendets avslut.
Vi föreslår också att Rättelsetrappan införs som begrepp internt och mot
verksamhetsutövarna. Genom tydliga eskaleringsnivåer kan vi bli tydliga och
transparanta i kommunikationen med verksamhetsutövarna.
Engagemang – För att höja engagemanget föreslår vi ett fortsatt fokus på
service och bemötande genom att följa upp utbildningarna "Att påverka, leda
och utvecklas som myndighetsperson" och "Förenkla helt enkelt" med
aktiviteter för att konkretisera materialet i vår verksamhet.
Enhetlighet – Samhällsbyggnadskontoret kommer fortsätta sitt övergripande
arbete med för en mer enhetlig och tydligare kommunikation både internt och
externt från hela samhällsbyggnadskontorETT samt utveckla arbetssätt och
processer inom hela verksamhetsområdet.
4.1.2 Revidering av avgiftsföreskrifterna
Inför 2021 föreslås ändå viss revidering av avgiftsföreskrifterna. De
tillsynsobjekt som föreslås ändring till efterdebitering bedöms vara
företag/objekt som är små eller mycket små vars verksamheters ekonomi
påverkas särskilt under pandemin eller objekt där tillsynen varit sporadisk. Det
bedöms vara ett större värde för verksamheterna än för bygg- och
miljönämnden. Intäkterna beräknas bli ca 7% lägre vilket innebär ca 190 Tkr
mindre.
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För följande tillsynsobjekt föreslås att den årliga avgiften ändras till timavgift
vilket innebär efterdebitering.


Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med
boende, kriminalvård, avgiftskod 200.6005, har betalat för 6
tillsynstimmar/år



Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska
behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen
av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller liknande skärande
eller stickande verktyg, avgiftskod 200.4002, har betalat för 3
tillsynstimmar/år.



Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter, avgiftskod 50.2004 har
betalat för 3 tillsynstimmar/år.



Anläggning med stadigvarande djurhållning med - minst 10 men högst
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), avgiftskod
1.2002, har betalat för 3 tillsynstimmar/år

De större verksamheterna och verksamheter som sedan många år har en
regelbunden tillsyn av miljö- och livsmedelsavdelningen föreslås behålla fast
årlig avgift.

4.2

Förslag på fortsatt arbete

4.2.1 Införa en egen modell i Upplands-Bro
Utifrån utredningen föreslås att ta fram en handlingsplan för införande en egen
modell för Upplands-Bro i syfte att öka förståelsen och förbättra förtroendet
mellan kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet med avstamp i
Tillväxt&Tillsyns modell.
Inledningsvis bör en kartläggning av vilka verksamheter inom kommunen som
ska delta. Därefter bilda en arbetsgrupp med deltagare från berörda
verksamheter, controller från ekonomiavdelningen, samt till exempel
näringslivschef. Arbetsgruppens uppdrag kan vara att ta fram en handlingsplan.
Utvecklingsarbete kan ske med konsultstöd enligt Tillväxt och Tillsyns modell
och följa de tre faserna: Internt förtroende, Mötet mellan företagare och
myndighetsutövare samt Implementering.
Inledningsvis genomförs ett antal seminarier som vänder sig till olika
intressentgrupper (politik, tjänstemän, näringsliv och allmänhet) som en
uppstart för arbetet och skapa en gemensam plattform.
Handlingsplanen bör tydliggöra en gemensam målbild för arbetet, vad är
målsättning för företagsklimatet i Upplands-Bro? Vad ger effekt både vad
gäller nyckeltalen och de beslutade målen? Till exempel att ha som mål att öka
NKI med x% inom miljö och hälsa.
Den bör innehålla en specificerad tidplan för när de olika åtgärderna ska
genomföras och vad respektive åtgärd förväntas leda till i form av effekter.
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Planen bör innehålla utbildningsinsatser för tjänstepersoner från de
verksamheter som är aktuella samt bygg- och miljönämndens och
kommunstyrelsens politiker.
En del i planen bör adressera finansiering av eventuellt ändrade arbetssätt,
taxor och debitering av tillsyn.
Handlingsplanen kan ange hur benchmarking, kompetensutveckling,
dialogmöten, ledning och uppföljning, digitala verktyg samt kommunikation är
åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet.
Handlingsplanen bör utgöra ett löpande beslutsunderlag för det fortsatta
arbetet.
4.2.2 Avgiftsmodell
Vi rekommenderar att avvakta beslut om den nya taxan för livsmedel. Ny
generell taxa inom livsmedel är under utredning, vilket skulle kunna innebära
en ny nationell taxa som ska införas inom snar framtid. Att införa ytterligare en
ny taxa i kommunen skulle kunna leda till minskad förståelse och legitimitet
för avgiften istället för att den upplevs som förutsägbara.
Efterdebitering – Vi rekommenderar att förbereda för att införa
efterdebitering inom livsmedelsverksamheten när den nya lagen för
efterdebitering av livsmedelstillsynen är beslutad.
Vi föreslår att de ekonomiska konsekvenserna av att införa efterdebitering
utreds. En plan för införandet som tar hänsyn till olika frågor som uppstår i
skiftet mellan debiteringssätten bör tas fram.
Som underlag till eventuellt beslut om att tillsyn på A- och B-verksamheter ska
återlämnats till länsstyrelsen behövs en konsekvensanalys samt förslag på hur
bortfall av intäkter i så fall kan kompenseras. Ska det ske genom
ramjusteringar på samma sätt som i Rättvik?
Finansiering av eventuellt ändrade arbetssätt, taxor och debitering av tillsyn,
behöver ske parallellt med budgetprocessen under 2021.
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5

Underlag

Som underlag till denna rapport ligger följande underlag:
1. ”Tillsyn&Tillväxt -Vägen till hållbara lösningar”, Slutrapport från förstudie
2014-2015, Rättvik augusti 2015
2. ”Lätt och Rätt i Kungsbacka, En förstudie om införande av nytt arbetssätt”,
Kungsbacka november 2019.
3. Nyköpings kommuns Taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen antagen
av Kommunfullmäktige 6 juni 2020,
4. Region Gotlands taxor för miljö- och livsmedelsverksamheten
5. ”Granskning av kommunens näringslivsarbete”, Revisionsrapport 2019,
Laholms kommun
6. Kommunstyrelsens förslag om Övergripande mål och budget 2021 med
planering för 2022–2023, beslutad 28 oktober 2020, § 142, Upplands-Bro
kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§2

Sammanträdesdatum:

2021-01-28

Remiss avseende utredning av
Rättviksmodellen
Dnr BMN 21/0001

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende
utredning av Rättviksmodellen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen belyser viktiga aspekter utifrån
för- respektive nackdelar avseende Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden
vill särskilt lyfta ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt
beaktande om införande av en ny modell.
1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus. I
vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, detta för att
tydliggöra budskap ur ett rättsligt perspektiv.
2. Efterdebitering av större verksamheter kan innebära mer administrativt
arbete både för Bygg- och miljönämnden samt verksamhetsutövaren.
Processen kan generera en högre arbetsbelastning för såväl avdelningen
som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad som resultat.
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och
trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och
medborgare.
4. Införa en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt, utredningen
beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är anpassad efter
kommunens villkor.
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning om hur
Upplands-Bro kommun kan samverka med flera kommuner i sin roll som
myndighetsutövare inom miljö- och livsmedelslagstiftningen. Utredningen
bör inväntas innan ny modell genomförs.
6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i
nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av
livsmedelskontrollen som pågår. Transparent och tydlig debitering är
troligen viktigare än när debiteringen görs.
7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över.
Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utöka samarbete
med näringslivsenheten under 2021
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2021-01-28

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse dat. 2021-01-04
Utredning av Rättviksmodellen

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende
utredning av Rättviksmodellen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

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

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

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Jonny Hellman
Avdelningschef MiljöHälsaLivsmedel
Samhällsbyggnadskontoret/BMN

Datum

2021-01-08

Vår beteckning

BMN 21/0001
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Er beteckning

Bygg- och miljönämnden

jonny.hellman@upplands-bro.se

Remiss avseende utredning av
Rättviksmodellen
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende
utredning av Rättviksmodellen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen belyser viktiga aspekter utifrån
för- respektive nackdelar avseende Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden
vill särskilt lyfta ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt
beaktande om införande av en ny modell.
1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus. I
vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, detta för att
tydliggöra budskap ur ett rättsligt perspektiv.
2. Efterdebitering av större verksamheter kan innebära mer administrativt
arbete både för Bygg- och miljönämnden samt verksamhetsutövaren.
Processen kan generera en högre arbetsbelastning för såväl avdelningen
som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad som resultat.
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och
trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och
medborgare.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

4. Införa en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt, utredningen
beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är anpassad efter
kommunens villkor.
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning om hur
Upplands-Bro kommun kan samverka med flera kommuner i sin roll som
myndighetsutövare inom miljö- och livsmedelslagstiftningen. Utredningen
bör inväntas innan ny modell genomförs.
6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i
nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av
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2021-01-08

Vår beteckning

BMN 21/0001

livsmedelskontrollen som pågår. Transparent och tydlig debitering är
troligen viktigare än när debiteringen görs.
7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över.
Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utöka samarbete
med näringslivsenheten under 2021

Beslutsunderlag
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse dat. 2021-01-04
Utredning av Rättviksmodellen

Ärendet

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. En utredning har gjorts daterad 2020-1105 och Bygg- och miljönämnden har fått utredningen för att avge sina synpunkter.
Utredningen
Rättvik inledde för drygt 10 år sedan ett förändringsarbete på området
myndighetstillsyn. Genom föreningen Tillväxt och Tillsyn har Rättviks kommun
delat med sig av erfarenheter, metoder och byggt nätverk.
2014 gjorde Tillväxt och Tillsyn tillsammans med Svensk Handel, Visita och
LRF en förstudie med syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar tillväxt
i Sverige.
Studiens mål var dels att ge de deltagande sju kommunerna en bild av hur deras
tillsyn uppfattades av besöksnäringen med fokus på livsmedelskontroll och
alkoholtillsyn, dels att dokumentera modellen Tillväxt&Tillsyn och sätta in den
i ett större sammanhang.
Slutsatser från studien var:
• Vikten av hur kommunerna kommunicerar och beräknar avgifterna för
tillsyn samt insikt och förståelse för företagandets villkor, rådgivning och
förtroende samt mer dialog och stöd.
• Det behövs tydliga modeller och arbetsmetoder för att underlätta
förändringsarbetet i kommunerna.
• Kommunerna bör arbeta med det lokala ledarskapet, att kommunledningen
är tydlig med vad man vill, hur man vill att kommunen ska uppfattas och
se till att medarbetare jobbar enligt de principerna i sin
myndighetsutövning.
• Vikten av goda relationer mellan kommunens förvaltningar, inte
minst mellan ”tillväxtfrämjare” och ”myndighetsutövare” i kommunen.
Utifrån slutsatsen beskriver studien två tydliga delar i modellen Tillväxt&Tillsyn
dels ökat dialogfokus i form av ”Rättelsetrappan”, dels transparens, tydlighet och
motprestation med avgifter. Studien avslutar med att poängtera att varje kommun
är unik och kräver olika hantering utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer.
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Vår beteckning
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Företagsklimatet i Upplands-Bro mäts via två olika mätningar, lokalt
företagsklimat via Svenskt Näringsliv och Löpande insikt via Sveriges
Kommuners och Regioners och Stockholm Business Alliance (SBA:s)
servicemätning. Upplands-Bro kommun placerar sig bra i båda mätningarna, 12:e
plats i lokalt företagsklimat (2019) och 5:e plats i löpande insikt i Stockholms län
(2019). Utifrån undersökningen tas en prioriteringsmatris fram där
förbättringsarbete redovisas och rekommendationen för kommunen är bemötande,
rättssäkerhet och effektivitet. Kommunen har en tydlig organisationsfilosofi som
bygger på (H) helhetssyn, (E) engagemang och (P) professionalitet. Under hösten
2020 har kommunen arrangerat en utbildningsserie ”förenkla helt enkelt” där
syftet var att lyfta och förbättra arbetet med företagsklimatet. En handlingsplan är
framtagen och lyfter tre viktiga områden:
•
•
•

Information och kommunikation
Service och bemötande
Näringslivsperspektivet

Kommunen har även justerat strategierna och infört service och nöjdhet som
strategi i det övergripande mål- och budgetarbetet. Bygg- och miljönämnden har
under hösten haft workshops avseende nya mål för nämnden, där fokus även varit
bemötande och god service. Förslag till nämndmål är:
•
•
•

Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå
Vid nyetablering/byggnation öka invånarnas upplevelse av en attraktiv
boendemiljö och livsmiljö"
Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare
samhällsbyggnadsprocesses

Avgifter
Bygg- och miljönämndens senaste avgiftsföreskrifter för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken, med flera lagar, beslutades av kommunfullmäktige den 27
november 2019, § 268, och följer den modell som SKR har tagit fram för
taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljö- och
livsmedelsverksamhetens område. Modellen bygger på att avgiften för den
återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska avspegla de riskerna för
människa och miljö som verksamheten ger upphov till och den erfarenheten
inspektörerna har från tillsynen. Avgifterna kombinerar för- och
efterskottsbetalning.
Merparten av faktureringen av prövning (ansökan och tillstånd) samt viss
tillsyn som avser myndighetsutövning riktat till bland annat näringslivet sker
löpande i efterskott. Förskottsdebiterad fast årlig avgift debiteras för tillsyn enligt
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen,
tobakslagen med flera lagar. Av totalt ca 800 tillsynsobjekt är det ca 380 som
har fast årlig avgift.
Ett fåtal kommuner tillämpar redan efterskottsdebitering för livsmedels- och
miljötillsyn. De flesta av dessa kommuner, däribland Rättviks kommun, har en
modell som baseras på en kombination av för- och efterskottsbetalning.
Företagen betalar en årlig administrativ avgift i kombination med
efterskottsdebitering efter utförd tillsyn. I den administrativa avgiften ingår till
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exempelkostnader för verksamhetssystem, registerhållning, lokaler och
beredskap. Kommunerna upplever en viss ökad administration då antalet
fakturor ökar i och med att man fakturera både en administrativ avgift för
samtliga verksamheter och en avgift efter utförd tillsyn. Utredningen beskriver ett
antal för- och nackdelar med för- respektive efterdebitering. Dessa redovisas i
tabell nedan.
Fördelar med efterdebitering
Tydligare koppling mellan prestation
och kostnad
Eventuell återbetalning där tillsyn inte
blivit av uteblir
Intäkter sprids över året

Fördelar med förskottsdebitering
Tryggare planering av intäkter/
finansiering
Dialog om debitering behöver inte
göras vid inspektionstillfället (ex
Kungsbacka)

Inom livsmedelstillsynen pågår en nationell översyn av debitering och förväntas
presenteras under 2021 och införas under 2022. Förslaget innebär en
efterhandsdebitering.
Utredningens slutsatser och rekommendationer.
Utredningen förordar att fokusera på rekommendationerna från löpande insikt där
effektivitet är det områden med störst förbättringspotential. Tre fokus områden
lyfts fram:
Effektivitet, innebär översyn av rutiner kring handläggningen, införa
rättelsetrappan som begrepp och tydlighet och transparens.
Engagemang, innebär fortsatt fokus på service och bemötande och konkretisera
underlag från ”förenkla helt enkelt” och utbildningen ”att påverka, leda och
utvecklas som myndighetsperson”.
Enhetlighet, fortsätta att arbeta och utveckla arbetet med att förena rutiner och
arbetssätt inom SamhällsbyggnadskontorETT.
Utredningen föreslår att revidera avgiftsföreskrifterna och införa efterdebitering
för små eller mycket små verksamheter, där verksamheterna påverkats särskilt hårt
avseende Covid-19 pandemin. Detta bedöms till ca 7% av de totala intäkterna.
Föreslagna verksamheter är:
•
•
•
•

Hotell och kursgårdar kod 200.6005
Yrkesmässig hygienisk behandling kod 200.4005
Fordonsverkstad kod 50.2004
Anläggning med djurhållning 10-30 djurenheter kod 1.2002

Utredningen föreslår att Bygg- och miljönämnden tar fram en handlingsplan för
införande av en egen modell för Upplands-Bro i syfte att öka förståelsen och
förbättra förtroendet mellan kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet
med avstamp i Tillväxt&Tillsyns modell.
Inledningsvis bör en kartläggning av vilka verksamheter inom kommunen som
ska delta. Därefter bilda en arbetsgrupp med deltagare från berörda
verksamheter, controller från ekonomiavdelningen, samt till exempel
näringslivschef. Arbetsgruppens uppdrag bör vara att ta fram en handlingsplan.
Utvecklingsarbete kan ske med konsultstöd enligt Tillväxt och Tillsynsmodell
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och följa de tre faserna: Internt förtroende, Mötet mellan företagare och
myndighetsutövare samt Implementering.
Beträffande avgiftsmodellen förespråkar utredningen att avvakta med en ny taxa
för livsmedel med tanke på det nationella arbetet. Avseende efterdebitering inom
miljö och hälsoskydd föreslås en konsekvensanalys av de ekonomiska
konsekvenserna, även en konsekvensanalys om vad som händer om A- och B
verksamheter skulle återlämnas till länsstyrelsen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen berör viktiga för- respektive
nackdelar att införa Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden vill särskilt lyfta
ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt beaktande om införande
av en ny modell.
1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus.
Bygg- och miljönämndens dialog innebär att kommunicera anmälningar,
villkor och förelägganden och att detta utförs utifrån ett rättssäkert
perspektiv. I vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, för att
undvika missförstånd i både budskap och mottagande.
2. Efterdebitering av större verksamheter kan upplevas som mer
administrativt arbete både för Bygg- och miljönämnden samt
verksamhetsutövaren. Det beror dels på att miljö- och
livsmedelsavdelningen många gånger har flera pågående ärenden hos de
större verksamheterna och ofta har tillsyn mer än en gång om året. Detta
skulle innebära att miljö- och livsmedelsavdelningen måste lägga ner mer
tid på administrering istället för handläggning. Fler debiteringsunderlag
och avgiftsbeslut ska kommuniceras och administreras. Processen är
mindre smidig och kommer generera en högre arbetsbelastning för såväl
avdelningen som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad
som resultat.
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och
trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och
medborgare. Miljö- och livsmedelsavdelningen kommer att fokusera på att
ta fram tydlig ansvarsfördelning, rutiner, mallar och blanketter som medför
en rättssäker och kommunikativ dialog med verksamhetsutövare och
medborgare.
4. Införande av en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt,
utredningen beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är
anpassad efter kommunens villkor. Bygg- och miljönämnden förordar
därför som utredningen visar att skapa en arbetsgrupp med deltagare från
olika verksamheter för att kartlägga och arbeta fram en handlingsplan
(modell) som är anpassad utifrån kommunens villkor.
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning som görs.
Denna utredning omfattar hur ett antal kommuner i regionen skulle kunna
samverka. Denna utredning bör inväntas, då den kan påverka hur tillsynen
inom bygg- och miljönämnden kommer att bedrivas.
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6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i
nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av
livsmedelskontrollen som pågår. Utredningen visar både för- respektive
nackdelar med efterdebitering, där slutsatsen är att
dialogen/kommunikationen avseende debiteringen är viktig. Transparent
och tydlig debitering är troligen viktigare än när debiteringen görs.
7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över.
Nuvarande NKI mätning har en låg svarsfrekvens inom miljöenheten. Det
bör utredas varför svarsfrekvensen är låg och hur det påverkar värdet av
NKI. Dialog mellan miljö- och livsmedelsavdelningen och
näringslivsenheten har påbörjats, dialogen har medfört ett antal konkreta
åtgärder som kan påbörjas under 2021. Förslag på åtgärder skulle kunna
vara:
• Tätare mätning (kvartalsvis)
• Bättre dialog med verksamhetsutövare (vikten av att svara)
• Fördjupad analys av svar (tillsammans med näringslivsenheten)
• Fördjupade intervjuer med vissa verksamhetsutövare.
Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utökat samarbete med
näringslivsenheten under 2021

Barnperspektiv
Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar med
miljö- och livsmedelstillsyn för barn och även vuxna ska ha en väl fungerande
delegering för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av nämnd och
verksamhet.

Samhällsbyggnadskontoret

Jonny Hellman
Miljö- och livsmedelschef

Linda Edgren
T.f Samhällsbyggnadschef
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1 Rättviksmodellen - KS 20/0706-6 Rättviksmodellen : Tjänsteskrivelse och yttrande från BMN 21-01-08

Datum

2021-01-08

Bilagor
1. Utredning av Rättviksmodellen

Vår beteckning

BMN 21/0001
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Samhällsbyggnadskontoret
Åsa Bergström
Tf biträdande samhällsbyggnadschef
Övergripande samhällsplanering

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2021-02-01

KS 20/0713

Mål M 6547-20

Kommunstyrelsen

asa.bergstrom@upplands-bro.se

Ändringstillstånd för verksamheten vid
Stockholm Arlanda Airport
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till mark- och
miljödomstolen överlämna Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande daterat 15 januari 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun mottog den 16 oktober 2020 Swedavias ABs ansökan
om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm
Arlanda Airport från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ansökan
gäller tillstånd att inom ramen för gällande tillstånd få tillämpa alternativa
inflygningsprocedurer (kurvade inflygningar). Verksamheten omfattas av
kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar av ansökningsunderlagen att
kommunen inte påverkas av flygbullernivå (FBN) som överskrider riktvärden.
Däremot bedöms att de nya inflygningsalternativen kommer att innebära mer
flygtrafik över vissa delar av kommunen, både bebyggda och naturområden,
som kan komma att upplevas som störande trots att den inte överskrider
riktvärden för flygbullernivåer. Kontoret föreslår Kommunstyrelsen att lämna
yttrande enligt bifogat förslag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 1 februari 2021



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 15 januari 2021



Swedavia ABs ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken, 15
september 2020, Mål nr M 6547-20



Bilaga 1 Gällande miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport, 10
september 2020



Bilaga 2 Ändringstillstånd-inflygningsprocedurer och
bananvändningsmönster, Teknisk beskrivning (TB), 10 september 2020

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning, 14 september 2020



Bilaga 3.1 Bullerberäkningar – ansökan om ändringstillstånd, 10
september 2020



Bilaga 4 Samrådsredogörelse, 10 september 2020

Ärendet
Upplands-Bro kommun mottog den 16 oktober 2020 Swedavias ABs ansökan
om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm
Arlanda Airport från Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, bilaga 2.
Ansökan gäller tillstånd att inom ramen för gällande tillstånd få tillämpa
alternativa inflygningsprocedurer (kurvade inflygningar). Verksamheten
omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska ges in skriftligen senast den 21 december 2020, kommunen har
beviljats förlängd svarstid till den 4 februari 2021.
Swedavia har sedan 2018 bedrivit testverksamhet inom ramen för villkor 17 i
tillstånd genom Dom, mål nr M 2284-11, som de bedömt varit framgångsrik.
Swedavia har därför för avsikt att söka permanent tillstånd till de icke-raka
RNP AR-procedurer som har publicerats med stöd av villkor 17, samt till
ytterligare tre RNP AR-procedurer. Användning av effektiva RNP ARprocedurer sparar bränsle och utsläpp till luft samtidigt som det över tid
bedöms kunna öka möjligheten att undvika Upplands Väsby tätort vid
inflygning till bana 01R i enlighet med villkor 10.
Av MKB:n framgår att de planerade ändringarna innebär förändrade
miljökonsekvenser för buller, avseende utsläpp till luft, mark och vatten
förväntas de inte påverkas negativt.
I Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216), finns
riktvärden för buller från flygplatser. Riktvärdena ska tillämpas både vid
planläggning, i ärende om bygglov/förhandsbesked samt i ärenden om
prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser med
stöd av balken. Buller från flygplatser bör inte överskrida flygbullernivå (FBN)
55 dB(A) och 70 dB(A) maximal ljudnivå från flygtrafik vid en
bostadsbyggnads fasad. Om 70 dB(A) maximal ljudnivå från flygtrafik ändå
överskrids, bör nivån inte överskridas mer än 16 gånger mellan kl. 06.00 och
22.00, och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.
Konsekvenser för Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar av ansökningsunderlagen att
kommunen inte påverkas av flygbullernivå (FBN) som överskrider riktvärden.
Däremot konstateras att de nya inflygningsalternativen kommer att innebära
mer flygtrafik över vissa delar av kommunen, både bebyggda och

2 (6)

2 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - KS 20/0713-17 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport : Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport

Datum

Vår beteckning

2021-02-01

KS 20/0713

naturområden, som kan komma att upplevas som störande trots att den inte
överskrider riktvärden för flygbullernivåer.
De sökta alternativen med kurvade inflygningar berör nya områden med
flygbuller samtidigt som flygbullret enligt den tillståndsgivna trafiken minskar
i vissa inflygningsområden i relation till hur mycket de nya procedurerna
används. Färre antal boende (inom alla kommuner som påverkas av inflygning
till Arlanda) beräknas exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A) för
de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Skillnaden
mellan sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 är liten. De flesta boende som
berörs av ljudnivåer överskridande FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå
(inom +/-3 dB) med de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna
trafiken. Det beräknas därmed inte uppstå någon betydande ljudnivåskillnad för
de boende som exponeras för ljudnivåer över FBN 55 dB(A).
Sedan beräkningen gjordes för gällande tillstånd har befolkningen inom de
inflygningsområden som berörs av FBN 55 dB(A) för den sökta- och den
tillståndsgivna trafiken ökat något. Det förväntas bli färre antal boende i de
kommuner som berörs av beräknad maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per
dag och kväll. Antalet exponerade för maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger
dag och kväll eller 3 gånger per natt beräknas öka marginellt. Detta förklaras
framför allt av att kurvorna utbreder sig över nya glesbebyggda områden, bland
annat i Upplands-Bro kommun. Sammanfattningsvis är skillnaderna i antalet
boende ( i alla kommuner som påverkas) som exponeras för de olika
maximalljudnivåerna och trafikfallen små.

Figur 1. Inflygningsprocedurer
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Över Upplands-Bro kommun finns flera flygstråk från Arlanda flygplats och
även från Bromma. De är främst flygvägarna för avgående trafik från bana
19L, 19R och 08 som flyger över tätortsområdena Kungsängen, Brunna och
Bro, se teknisk beskrivning bilaga 3. Under dessa flygstråk finns ett växande
antal boende samt natur- och friluftsområden. Trots att riktvärdena inte
överskrids idag upplevs flygbullret av boende i Brunna och i stråket mellan
Kungsängen och Bro som störande. Tidigare har föreslag inkommit att
överflygningarna ska spridas i större omfattning för att minska störningarna i
bostadsområden.
Kommunen har fått in skrivelse från boende, bilaga 4, som redovisar en risk att
störas av FBN, se bilaga 4. Det framkommer att merparten av starterna från
banorna 19R, 19L och 08 går samman över Björklidsvägen och även påverkar
tätorten Kungsängen och Bro. De nya dragningarna RNP X RWY01R (AR)
planeras över detta område. Dessutom påverkas många boende i Brunna och
Tibble. Detta skulle medföra att buller ”alltid” förekommer då flygningar
kommer att utföras oavsett vindförhållanden (vilka banor som används
beroende på väderleksförhållanden). Förslaget från boenden är att dra
sträckningen söderut, över Stäketsön där färre personer skulle beröras.
Samhällsbyggnadskontoret anser dock att det alternativet skulle kunna innebära
en stor risk för påverkan av buller på Stäketskogens naturreservat.
I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2008:6) anges ett riktvärde, FBN 40
dB(A) utomhus för områden där tystnad är en väsentlig del av upplevelsen
exempelvis i friluftsområden. Inom kommunen finns flera populära natur- och
friluftsområden, viktiga såväl ur lokalt som regionalt och nationellt perspektiv.
Det är viktigt att bullret inte ökar i dessa värdefulla områden. Så kallade tysta
områden och områden med låga bullernivåer blir alltmer sällsynta. Låssahalvön
och Lennartsnäs är två områden och Broängarna är ett fågelskyddsområde i
kommunen. Med de sökta alternativen bedöms ljudnivån öka till omkring FBN
40 dB(A). Detta medför att flygbullernivåerna kommer att stiga något i dessa
området, men fortfarande understiga de rekommenderade riktvärdena.
Av 3 kap 8 § framgår att riksintresset innebär att flygplatsen skall skyddas från
åtgärder som påtagligt kan hindra eller försvåra verksamhetens bedrivande
och/eller utveckling. Vid planering av nya områden för bostäder, vårdlokaler
samt skolor/förskolor har kommunerna att förhålla sig till riksintresset för
Stockholm-Arlanda flygplats enligt miljöbalken 3 kap 8 § samt till
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av Swedavias ABs ansökan om
ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport med miljökonsekvensbeskrivning. Förslag till yttrande finns i bilaga 1.
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Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera utifrån MKB:n att de planerade
ändringarna inte förväntas få någon påverkan avseende utsläpp till luft, mark
och vatten.
De sökta alternativen med kurvade inflygningar berör dock nya områden inom
Upplands-Bro kommun. Vid genomgång av MKBn konstateras att UpplandsBro kommun inte påverkas av flygbullernivåer (FBN) som överskrider
riktvärden däremot kommer de nya inflygnings alternativen att innebära mer
flygtrafik över vissa delar av kommunen. I en glest bebyggd
landsbygdskommun som Upplands-Bro kan dessa komma att upplevas som
störande, trots att de inte överskrider FBN. Detta innebär att FBN kommer att
stiga något i dessa området vilket innebär en försämring för alla i UpplandsBro. Merparten av starterna från banorna 19R, 19L och 08 går samman över
Björklidsvägen och påverkar tätorterna Kungsängen, med boende i Brunna och
Tibble, och Bro. De nya dragningarna RNPxRWY 01r (AR) som planeras över
detta område tillkommer vilket skulle medföra att ökade ljudstörningar ”alltid”
förekommer då flygningar kommer att utföras oavsett vindförhållanden. Det är
av väsentlig vikt att bostadsområden och presumtiva områden som är utpekade
i Översiktsplan inte ska påverkas av mer buller. Förutom boende så berörs två
av kommunens friluftsområden där tystnad är en väsentlig del av upplevelsen,
Låssahalvön och Lennartsnäs, samt Broängarnas naturreservat och
fågelskyddsområde. Med de sökta alternativen bedöms ljudnivån öka till
omkring FBN 40 dB(A) vilket är en försämring för området.
Eftersom Arlandas verksamhet utgör riksintresse behöver kommunen beakta
inflygningsområdena vid exploatering av nya områden för att minimera risk att
de boende upplever störningar. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför,
utifrån detta och den försämring de planerade ändringarna kommer få både för
naturreservat och boende i kommunen, att kommunen avstyrker den nya
dragningen över Upplands-Bro kommun
I handläggning av ärendet har miljö- och livsmedelsavdelningen deltagit.

Barnperspektiv
Barn är en särskilt känslig grupp för bullerexponering. Barn som håller på att
lära sig språk och att läsa och som befinner sig i en bullrig miljö påverkas i sin
förmåga att uppfatta och förstå tal.
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Samhällsbyggnadskontoret
Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström
Tf bitr Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterad 15 januari 2021
2. Swedavia ABs ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken, 15
september 2020, Mål nr M 6547-20
3. Bilaga 2 Ändringstillstånd-inflygningsprocedurer och
bananvändningsmönster, Teknisk beskrivning (TB), 10 september 2020
4. Skrivelse från boende i Upplands-Bro kommun, daterad 5 december 2020
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
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Kommunstyrelsen
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2021-01-15

KS 20/0713

Mål M 6547-20

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka
mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för
Stockholm Arlanda Airport, Swedavia AB
Kommunstyrelsens beslut § xx den 3 februari 2021
Kommunstyrelsen har tagit del av Swedavias ABs ansökan om
ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport med miljökonsekvensbeskrivning.
De sökta alternativen med kurvade inflygningar berör nya områden inom
Upplands-Bro kommun. Vid genomgång av MKBn konstateras att UpplandsBro kommun inte påverkas av flygbullernivåer (FBN) som överskrider
riktvärden däremot kommer de nya inflygnings alternativen att innebära mer
flygtrafik över vissa delar av kommunen. I en glest bebyggd
landsbygdskommun som Upplands-Bro kan dessa komma att upplevas som
störande, trots att de inte överskrider FBN. Detta innebär att FBN kommer att
stiga något i dessa området vilket innebär en försämring för alla i UpplandsBro.
Merparten av starterna från banorna 19R, 19L och 08 går samman över
Björklidsvägen och påverkar tätorterna Kungsängen, med boende i Brunna och
Tibble, och Bro. De nya dragningarna RNPxRWY 01r (AR) som planeras över
detta område tillkommer vilket skulle medföra att ökade ljudstörningar ”alltid”
förekommer då flygningar kommer att utföras oavsett vindförhållanden. Det är
av väsentlig vikt att bostadsområden och presumtiva områden som är utpekade
i Översiktsplan inte ska påverkas av mer buller.
Förutom boende så berörs två av kommunens friluftsområden där tystnad är en
väsentlig del av upplevelsen, Låssahalvön och Lennartsnäs, samt Broängarnas
naturreservat och fågelskyddsområde. Med de sökta alternativen bedöms
ljudnivån öka till omkring FBN 40 dB(A) vilket är en försämring för området.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunen avstyrker den nya dragningen över Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen
Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande
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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Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

15 september 2020

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN
Sökanden

Swedavia AB, org. nr 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Ombud

Advokat
, Setterwalls Advokatbyrå AB,
P.O. Box 11235, 404 25 Göteborg, tel: 031-701 17 83,
mobil:
@setterwalls.se.

Saken

Ansökan om ändringstillstånd enligt 9 kap. och 16 kap. miljöbalken (1998:808) för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport, Sigtuna kommun (verksamhetskod 63.30 A)
____________________________________

I egenskap av ombud för Swedavia AB (Swedavia) får undertecknad härmed, med stöd av
bifogad fullmakt, ansöka om ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport, i enlighet med denna ansökan och dess tillhörande bilagor.
1.

Yrkanden

SW40719544/1

Swedavia yrkar tillstånd enligt miljöbalken att inom ramen för gällande tillstånd
(tillståndsgivet trafikfall 1a) till verksamheten om 350 000 flygrörelser per år få
tillämpa alternativa inflygningsprocedurer till bana 01R, bana 01L och bana 19R
enligt följande.





Tre RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana 01R benämnda RNP x
RWY 01R (AR), RNP y RWY 01R (AR) och RNP z RWY 01R (AR)
En RNP AR-procedur (kurvad inflygning) till bana 01L benämnd RNP y RWY 01L
(AR)
Två RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana 19R benämnda RNP x
RWY 19R (AR) och RNP y RWY 19R (AR)
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Swedavia yrkar i första hand tillstånd till befintlig dragning av RNP y RWY 01R
(AR) och i andra hand tillstånd till alternativ dragning av RNP y RWY 01R (AR)
(nedan benämnda sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2).
Swedavia yrkar tillstånd till att få genomföra dessa RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar), varav maximalt 19 500 till bana 01R, 3 100 till bana 01L och
2 900 till bana 19R per år.
Swedavia yrkar tillstånd till modifiering av två bananvändningsmönster som baseras på Established on RNP (EoR) enligt följande.



Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i kombination med avgångar från bana 01L.
Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination med avgångar från bana 19R.
Swedavia yrkar vidare att mark- och miljödomstolen godkänner den till ansökan
bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), meddelar verkställighetsförordnande för de ansökta förändringarna av verksamheten enligt 22 kap. 28 § första
stycket miljöbalken samt fastställer villkor i enlighet med Swedavias förslag.

2.

Förslag till villkor
Om inget annat anges nedan föreslås att de villkor som gäller enligt gällande tillstånd ligger fast oförändrade. Följande villkor föreslås justeras med anledning
av denna ändringstillstånds-ansökan (justering anges i kursiv stil och överstruket).

Allmänt villkor
1.

SW40719544/1

Om inte något annat följer av övriga villkor ska anläggningarna utformas och
verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Swedavia har
angett i ändringstillståndsansökan jämte bilagor samt vad sökanden i övrigt har
uppgett eller åtagit sig i detta mål samt därutöver vad som följer av mark- och
miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27 och Mark- och
miljööverdomstolens dom i mål M 11706-13 daterad 2014-11-21, mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2017-05-17 samt mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2020-06-04.
Vid tillämpning av villkor och föreskrifter i mark- och miljödomstolens dom i
detta mål, deldom i mål M 2284-11, Mark- och miljööverdomstolens dom i mål
M 11706-13 samt mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad
2017-05-1 ska följande gälla:
-

alla angivna värden som avser flygbuller ska vara beräknade värden om inte annat
anges,

2

2 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - KS 20/0713-17 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport : Ansökan om ändringstillstånd

-

-

vid beräkning av flygbuller ska vid var tid fastställd bullerberäkningsmetod tillämpas, vilket för närvarande är den metod för flygbullerberäkning som fastställts i
kvalitetssäkringsdokumentet den 31 oktober 2011 av Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket,
med tätorter avses tätorter med den utbredning de har enligt SCB:s definition år
2010.

Villkor 37
37.

Buller från verksamheten får inte överskrida ljudnivån FBNEU 55 dB(A) med mer
än 3 dB(A) utanför kurvan för grundalternativ 1a som redovisas överst på s. 23 i
mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27 eller
utanför kurvan för sökt alternativ 1 som redovisas figur 4 i MKB till ansökan
om ändringstillstånd.
Detta gäller dock inte de gränslinjer för FBNEU 55 dB(A) som inte får överskridas
enligt villkor 18-21 i mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27.
Verksamhetens faktiska bullerutbredning ska årligen redovisas till tillsynsmyndigheten.

Kontrollprogram
Förslag till ett uppdaterat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten
senast tre (3) månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

3.

Bakgrund

SW40719544/1

Swedavia har under lång tid studerat olika möjligheter att öka andelen icke-raka
inflygningar eller kurvade inflygningar (fortsättningsvis benämnt RNP AR-procedurer eller kurvade inflygningar) till framför allt Stockholm Arlanda Airport.
Inledningsvis var syftet att så långt möjligt undvika överflygningar av Upplands
Väsby tätort vid inflygning till bana 01R (bana 3 söderifrån). De inflygningsprocedurer som ursprungligen inför anläggandet av bana 3 var tänkta att genomföras för att undvika tätorten vid inflygningar till bana 01R, visade sig i ett senare
skede inte kunna genomföras med någon regelbundenhet av flygsäkerhetsskäl.
De enda inflygningsprocedurer som idag kan tillämpas för att undvika överflygning av Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R, är de procedurer som
baseras på RNP AR. Idag är ett angeläget syfte med utvecklingen av kurvade inflygningar också att så långt möjligt förkorta inflygningarna för att därigenom
spara bränsle och därmed minska utsläppen till luft. Det är ett stort incitament
för flygbolagen att tillse att de kan använda kurvade inflygningar om det sparar
bränsle och det är en global angelägenhet att minska utsläppen till luft av fossilt
ursprung.
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I gällande tillstånd för flygplatsverksamheten vid Stockholm Arlanda Airport
anges i villkor 10 bland annat att när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden, ska inflygningsprocedurer genomföras
som undviker Upplands Väsby tätort.
Genom villkor 17 i gällande tillstånd har Swedavia möjlighet att bedriva testverksamhet i en viss omfattning, vilket har varit en viktig förutsättning för Swedavia
att kunna öka andelen kurvade inflygningar till bland annat bana 01R. Bolaget
har under en tid tillämpat de tre RNP AR-procedurerna till bana 01R som bolaget nu söker permanent tillstånd till. Denna ansökan omfattar därför tillstånd
till dessa tre RNP AR-procedurer till bana 01R (bana 3 söderifrån) samt tillstånd
till ytterligare RNP AR-procedurer till bana 01L (bana 1 söderifrån) och 19R
(bana 1 norrifrån). Dessa sistnämnda procedurer är ännu inte godkända av
Transportstyrelsen och därför inte publicerade eller tagna i drift.
För att få genomföra RNP AR-procedurer krävs även att flygbolagen erhåller ett
särskilt tillstånd från luftfartsmyndigheten, vilket ställer krav på viss navigationsutrustning i flygbolagens flygplan, samt att flygbesättningen genomgår en
speciellt anpassad utbildning. Som nämnts ovan är ett viktigt incitament för att
öka andelen genomförda kurvande inflygningar och gynna teknikutvecklingen,
att minska bränsleförbrukningen för flygbolagen, till exempel genom flygvägsförkortning med kurvade inflygningar.
4.

Ansökans omfattning

SW40719544/1

Swedavia yrkar ingen förändring av gällande tillstånd med 350 000 flygrörelser
per år med tillämpning av tillståndsgivet trafikfall (1a). Bolaget yrkar endast genom denna ändringstillståndsansökan i tillägg möjlighet att inom ramen för gällande tillstånd få genomföra RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) upp till
ett visst maximalt antal rörelser per år till respektive bana i enlighet med framställda yrkanden. Ändringen av tillståndet omfattar således endast en möjlighet
att få tillämpa RNP AR-procedurer till bana 01R, bana 01L och bana 19R i enligt
med framställt yrkande istället för raka inflygningar i enlighet med trafikfall
(1a). Det är i dagsläget inte möjligt att fastställa i vilken utsträckning det över tid
kommer att vara möjligt att genomföra dessa procedurer. Det kommer sannolikt
att förändras över tid och antalet genomförda RNP AR-procedurer förväntas
kunna öka över tid. Det är därför viktigt att tillståndet omfattar en möjlighet att
genomföra RNP AR-procedurer, men inte en skyldighet att varje år genomföra
ett visst antal procedurer.
Sammanfattningsvis söker Swedavia således inte tillstånd till ökat antal flygrörelser per år eller en förändring vad avser möjligheten att kunna nyttja tillståndsgivet trafikfall (1a) fullt ut, utan söker endast tillstånd till att få möjlighet
att genomföra ett visst antal RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana
01R, 01L och 19R istället för raka inflygningar.
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Swedavia yrkar också tillstånd till att få nyttja två modifierade bananvändningsmönster som baseras på en ny hantering av ankommande trafik, benämnd
”Established on RNP” (EoR). Det innebär en möjlighet till förflyttning av en
mindre andel av inflygningarna från en bana till en annan. Se vidare avsnitt 7
nedan samt avsnitten 4-6 TB, Bilaga 2.
5.

Gällande tillstånd
Gällande tillstånd för flygplatsverksamheten vid Stockholm Arlanda Airport
meddelades den 27 november 2013 i mål
M 2284-11 av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Efter överklagande
meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i mål M 11706-13 den 21 november 2014. I mark- och miljödomstolens dom meddelades ett antal uppskjutna
frågor rörande bland annat hantering av flygtrafiken. De uppskjutna frågorna
rörande alternativ bananvändning prövades genom dom i mål M 2284-11 den 17
maj 2017.
Gällande tillstånd för verksamheten redovisas i Bilaga 1.

6.

Ändringstillstånd
Vid bedömningen av om det är lämpligt med en begränsad prövning ska hänsyn
tas till framförallt ändringens omfattning, dess miljöpåverkan samt dess betydelse för den miljöfarliga verksamheten som helhet. Av förarbetena1 framgår vidare att en rad andra faktorer också ska tillmätas betydelse i denna lämplighetsbedömning såsom hur lång tid som förflutit sedan grundtillstånd meddelades,
om flera ändringstillstånd eller förelägganden meddelats tidigare, hur snabb den
tekniska och miljömässiga utvecklingen är i branschen, vilka förändringar som
skett i verksamheten och dess omgivning sedan grundtillståndet meddelades
samt omfattningen av de miljöstörningar som förekommer.
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Tillstånd till verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport meddelades av markoch miljödomstolen i november 2013. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som meddelade dom i november 2014. Denna dom överklagades till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Tillståndet
togs i anspråk i januari 2016. Meddelad prövotid angående U1 – Landningsförfarande och U4 - Dagvatten är ännu inte avslutad. Det är en mycket omfattande
tillståndsprövning att pröva en anläggning av Stockholm Arlanda Airports storlek och komplexitet. Sett i det perspektivet får gällande tillstånd ses som nyligen
meddelat. Den ändring som Swedavia nu söker tillstånd till är väl avgränsad, rör
ett begränsat antal rörelser per år i förhållande till gällande tillstånd om 350
000 rörelser per år, och påverkar i mindre utsträckning endast bullerexponeringen. Av bilagd MKB framgår att den samlade bullerexponeringen i ett hel-

1

prop. 2004/05:129 s. 62-63
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hetsperspektiv blir mindre omfattande om RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) tillämpas fullt ut jämfört med ett fullt nyttjande av raka inflygningar
med ILS. Ändringen medför en viss förändring av bullerexponeringen, men inte
någon signifikant ökning av det totala antalet boende som exponeras för bullernivåer överstigande gällande riktvärden för flygbuller.
Av MKB:n framgår att utsläpp till vatten inte påverkas av den sökta ändringen.
Den sökta ändringen av verksamheten leder inte heller till någon ökning av utsläppen till luft. Utsläppen till luft av klimatpåverkande gaser från flygtrafiken
minskar något utanför den så kallade LTO2-cykeln.
Gällande villkor för verksamheten kan med undantag för gällande villkor 37 i
sak bibehållas oförändrade. En mindre justering föreslås av det allmänna villkoret och villkor om ingivande av ett uppdaterat kontrollprogram med anledning
av sökta ändringar.
Mot bakgrund av det ovan anförda är Swedavia av uppfattningen att sökta ändringar kan prövas genom ett ändringstillstånd då de inte är genomgripande och
på ett tydligt sätt kan avgränsas.
7.

Sökta ändringar

7.1

RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar)

RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) till bana 01R är publicerade och
tagna i drift. De är konstruerade så att de i möjligaste mån undviker Upplands
Väsby tätort vid landningar på bana 01R samtidigt som de fungerar väl ur ett
operativt perspektiv. En avvägning har gjorts mellan att undvika överflygning av
tätorter och områden med bostadsbebyggelse där samhällets riktvärden för flygbuller underskrids, och möjligheten att skapa användbara procedurer som ska
kunna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. För en närmare redogörelse för
respektive procedur hänvisas till avsnitt 4.1 TB.
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En ny RNP AR-procedur har konstruerats till bana 01L men den har ännu inte
godkänts av Transportstyrelsen och därmed inte heller publicerats eller tagits i
drift. Proceduren kommer att användas antingen tillsammans med raka inflygningar med ILS3 till samma bana eller tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 01R), se vidare avsnitt 5.1 och 6.1 TB. Det har även konstruerats
två RNP AR-procedurer till bana 19R som inte heller har godkänts av Transportstyrelsen ännu och därmed inte tagits i drift. Dessa procedurer kommer att användas antingen tillsammans med raka inflygningar med ILS till samma bana
eller tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 19L), se vidare avsnitt 5.2 och 6.1 TB.

2
3

Landing and Take Off cycle
Instrument Landing System
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7.2

Modifiering av två bananvändningsmönster

Idag sker landningar på en bana och starter på en annan, men efterfrågan på
starter och landningar per timme vid Stockholm Arlanda Airport, som är en typisk s.k. peak-flygplats, är sällan jämnt fördelad. I perioder uppstår det en snedfördelning av trafiken, med tyngdpunkt antingen på ankomster eller på avgångar. Under morgontimmarna är det till exempel en tydlig ankomstvåg.
Det så kallade EoR-konceptet ökar förutsättningarna för s.k. variabel slottning
av ankomster och avgångar. Det innebär att det kan ske samtidig inflygning till
två parallellbanor där det ena flygplanet till exempel genomför en rak inflygning
med ILS till den ena parallellbanan medan det andra flygplanet genomför en
RNP AR-procedur till den andra parallellbanan. Det är också möjligt att genomföra två samtidiga RNP AR-procedurer till två parallellbanor oberoende av
varandra. Genom EoR möjliggörs således en mer effektiv tillämpning av banorna vid Stockholm Arlanda Airport.
Swedavia önskar få tillstånd till två modifierade bananvändningsmönster baserade på EoR-konceptet enligt följande:
konceptet enligt följande:


Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i
kombination med avgångar från bana 01L.



Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination
med avgångar från bana 19R.

För en illustration av bananvändningsmönstren hänvisas till figur 19 i avsnitt 6.2
TB.
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Ur flygtrafikledningssynpunkt är detta ett alternativt sätt att hantera en given
trafiksituation, inte ett förändrat bananvändningsmönster för att ta hand om ett
förändrat kapacitetsbehov. En effektivisering sker dock då ett visst antal begränsade inflygningar kan ske på den parallella banan som används för starter i perioder då antalet avgångar är få. Genom dessa bananvändningsmönster ökar alltså
möjligheten att hantera till exempel morgonpeaken effektivt med kortare flygsträckor då RNP AR-procedurerna minskar den totala flygsträckan jämfört med
en inflygning med ILS och färre ankomster måste ligga i väntläge. Denna effektivisering uppnås både vid dagens segregerade bananvändning och i ett framtida
scenario med parallella mixade operationer.
I vilken utsträckning det kommer att vara möjligt att tillämpa bananvändningsmönstren på detta sätt och i vilken takt nyttjandet kan komma att ske över tid är
i dagsläget inte möjligt att ange. En implementering av sökta ändringar kräver
Transportstyrelsens tillstånd. Transportstyrelsen har ännu inte implementerat

7

2 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - KS 20/0713-17 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport : Ansökan om ändringstillstånd

ICAO4:s regelverk för EoR i sitt nationella regelverk, varför Swedavia och LFV
behöver få ett undantag hos Transportstyrelsen beviljat för att kunna införa
EoR. Swedavia bedömer att möjligheten till tillstånd med beviljande av ett sådant undantag är goda.
8.

Miljökonsekvenser

8.1

Sammanfattning

De sökta förändringarna bedöms endast medföra en påverkan på bullerexponeringen i flygplatsens närhet.
Utsläppen till luft förändras inte nämnvärt inom den så kallade LTO-cykeln.
RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) har dock totalt kortare flygsträckor än inflygning med ILS, vilket innebär mindre bränsleåtgång och därmed minskade utsläpp till luft av bland annat klimatpåverkande gaser utanför
LTO-cykeln vid nyttjande av RNP AR-procedurerna.
Det blir ingen förändrad påverkan vad gäller utsläpp till vatten eller markförhållanden då antalet flygrörelser inte förändras och flygplanen kommer att hanteras på samma sätt på marken som idag.
För en fullständig redovisning av de förväntade miljökonsekvenserna hänvisas
till MKB, Bilaga 3.
8.2

Buller

Redovisning av den förväntade bullerexponeringen av sökta förändringar utgår
från förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, i vilken det
anges att i förordningen angivna riktvärden för flygbuller ska tillämpas vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken. Beräkning av antal berörda
boende och bedömning av berörda tätorter av sökta förändringar har baserats på
statistik avseende totalbefolkning och tätortsgränser år 2018. Detta trots att gällande tillstånd utgår från tätorternas utbredning från år 2010. För att möjliggöra
en jämförelse mellan tillståndsgivet trafikfall (1a) i gällande tillstånd och sökta
förändringar har en jämförelse av befolkningsstatistik gjorts för år 2010 och år
2018.
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Redovisade bullerkurvor utgår från tillståndsgiven trafik och sökta förändringar
(både för sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2). Det presenteras också en bullerkurva i form av en ytterkontur inkluderande ett fullt utnyttjat tillstånd med raka
inflygningar och ett fullt utnyttjat tillstånd med maximalt antal kurvade inflygningar tillsammans. Det är ett maximalt utfall som aldrig kommer inträffa i realiteten då det antingen genomförs en rak eller en kurvad inflygning.
Bullerberäkningar för maximal ljudnivå har genomförts för maximal ljudnivå 70
dB(A) tre och 16 gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 (dag och kväll) och tre
4

ICAO Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM)
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gånger per natt. Det motsvarar bullerberäkningarna för maximal ljudnivå för
tillståndsgivet trafikfall och möjliggör därför en jämförelse samt är i linje med
praxis.
Sökta RNP AR-procedurer medför att vissa områden exponeras för mer trafik,
samtidigt som andra områden avlastas.
Ett fullt nyttjande av RNP AR-procedurerna leder till att något färre boende exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A) jämfört med det tillståndsgivna
trafikfallet med enbart raka inflygningar och de flesta boende inom kurvan för
FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå. Färre boende exponeras för maximal
ljudnivå 70 dB(A) tre gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 (dag och kväll) men något fler inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger dag och kväll. Något fler boende förväntas beröras av maximal ljudnivå 70 dB(A) tre gånger per natt, vilket
beror på att RNP AR-procedurerna gör att bullerkurvan breder ut sig mer över
glesbebyggda områden. Ett nyttjande av RNP AR-procedurer medför att boende
i Rosersberg kan beröras av färre antal rörelser nattetid. Antalet rörelser nattetid
till bana 1 (01L) minskar om ett antal landningar flyttar till bana 3 (01R). I vilken
uträckning det kommer att ske beror på möjligheten att nyttja RNP AR-procedurerna. Som nämnts ovan är det dock oklart i vilken utsträckning RNP AR-procedurerna kan nyttjas över tid och Swedavia önskar ha möjlighet att nyttja gällande tillstånd, tillståndsgivet trafikfall (1a), alltjämt fullt ut.
Som en följd av den totalt sett minskade bullerexponeringen beräknas även antalet mycket flygbullerstörda minska med den nya trafikfördelningen (både för
sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2) jämfört med den tillståndsgivna trafiken.
Det förväntas inte bli någon direkt skillnad i exponering för vårdlokaler eller
skolor. För en mer utförlig redovisning, se vidare i avsnitt 2.3 och avsnitt 2.8
MKB.
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De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort och i möjligaste mån även andra tätorter och områden med bostadsbebyggelse. Som en
konsekvens härav är det ofrånkomligt att naturområden vid sidan av tätorterna
kommer att bullerexponeras i en något större utsträckning än om endast raka
inflygningar med ILS genomförs. Några utpekade så kallade tysta områden får
därför ökad ljudnivå upp till 3 dB(A), dock inte överstigande 45 dB(A). Enda undantaget är en mindre del av Törnskogen som kan komma att exponeras för något högre bullernivå. Järvafältet söder om bana 1 och bana 3 får däremot en
mindre bullerexponering. Påverkan på fågellivet bedöms bli likvärdig för de
sökta alternativen (sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2) jämfört med den tillståndsgivna trafiken. För en mer utförlig redovisning, se vidare i avsnitt 2.4 och
avsnitt 2.8 MKB.
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8.3

Utsläpp till luft

Flygverksamheten genererar utsläpp till luft, varav utsläppen till luft av koldioxid med fossilt ursprung, kväveoxider samt flyktiga organiska ämnen bedöms
vara viktigast ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessa ämnen bidrar, med undantag
för koldioxid, främst till lokala och regionala effekter. Koldioxid med fossilt ursprung påverkar klimatet oberoende av var det släpps ut.
Trafikfallet med fullt nyttjande av RNP AR-procedurer innebär ingen mätbar
förändring av utsläppen till luft (enligt schablonberäkningar) inom LTO-cykeln
jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Längre ut från flygplatsen innebär de
kurvade inflygningarna kortare flygvägar, vilket medför lägre bränsleförbrukning och därmed även minskade utsläpp till luft. För en närmare redovisning av
bränslebesparingen och de minskade utsläppen av koldioxid utanför LTO-cykeln
hänvisas till avsnitt 7 TB.
9.

Planer och riksintresse
Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena5 (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.
Stockholm Arlanda Airport är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap.
8 § miljöbalken. Inom kort förväntas influensområdet för buller revideras av
Trafikverket. Influensområdet förväntas uppdateras och bland annat anpassas
till de kurvade procedurerna. Influensområdet är ett område som ska ta höjd för
flygplatsens utveckling på lång sikt. Se vidare avsitt 2.5 MKB

10.

Överensstämmelse med tillåtlighetsreglerna

10.1

2 kap. miljöbalken

SW40719544/1

I 2 kap. miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla
verksamheter och åtgärder som inte är av försumbar betydelse. Swedavia uppfyller de allmänna hänsynsreglerna. Swedavia har hög kunskapsnivå inom organisationen och driver idag flera flygplatser. Bolaget har vidare bland annat anställda akustiker som har hög kompetens inom buller och bullerpåverkan och
som utför bullerberäkningar. Vid Stockholm Arlanda Airport finns en miljöstab
som hanterar flygplatsens påverkan på miljön på övergripande nivå. Det praktiska miljöarbetet hanteras av respektive avdelning. Vid behov anlitas extern
kompetens. Swedavia följer gällande regelverk inom miljö och har ett miljöledningssystem som är granskat och certifierat av oberoende revisor. Förslag till reviderat kontrollprogram kommer att lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre

5

FBN 55 dB(A), maximal ljudnivå 3 och 16 gånger per dag och kväll samt maximal ljudnivå 3 gånger per natt.
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månader efter att ändringstillståndet tagits i anspråk. Genom denna ändringstillståndsansökan följer Swedavia teknikutvecklingen och strävar efter att tilllämpa teknik som medför förbättringar ur miljösynpunkt.
10.2

2 kap. och 4 kap. miljöbalken

Den ansökta ändringen av verksamheten strider inte mot 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken.
Det föreligger inte någon risk att den ändrade verksamheten medför att MKN för
utsläpp till luft överskrids.
10.3

7 kap. miljöbalken

Förändringarna bedöms inte heller påverka områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken.
11.

Samråd
Samråd har genomförts som ett avgränsningssamråd, utan att genomföra ett föregående undersökningssamråd. Samrådet har omfattat planerade förändringar,
de miljöeffekter som ändringarna kan antas medföra samt MKB:ns innehåll och
utformning, den sökta verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
miljöpåverkan.

SW40719544/1

Ett samrådsmöte hölls med berörda kommuner (representanter från Sigtuna,
Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala och Vallentuna kommuner
deltog vid mötet; även Håbo, Knivsta, Norrtälje och Täby kommuner bjöds in
men deltog inte) och länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län den 10 maj
2019. Ett samrådsmöte hölls med allmänheten den 23 maj 2019. Kallelse till
sistnämnda mötet skedde genom annonser i Dagens Nyheter den 6 maj 2019,
Mitt i Sollentuna, Mitt i Täby, Mitt i Upplands-Bro, Mitt i Upplands Väsby och
Mitt i Vallentuna den 7 maj 2019 samt Uppsala Nya Tidning den 9 maj 2019
samt genom annons på flygplatsens hemsida swedavia.se/arlanda/grannar. I
ovan nämnda tidningsannonser samt vid samrådsmötena uppmanades den som
så önskade att lämna skriftliga synpunkter. Skriftliga synpunkter erhölls från
Föreningen Väsbybor mot flygbuller, Monika Smidestam, Naturvårdsverket,
Upplands Väsby kommun, Boende i Upplands-Bro (genom Örjan Lundgren) och
Magnus Melin.
Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter på innehållet i MKB vilka
har beaktats vid framtagandet av MKB.


Val av år för redovisning av tätorternas utbredning



Exponering av boende, vård- och undervisningslokaler



Val av bullermått för beräkningarna



Beräkning av hälsorisker
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Skyddsåtgärder



Utsläpp till luft

För en närmare redogörelse för genomfört samråd och framförda synpunkter
hänvisas samrådsredogörelse, Bilaga 4.
12.

Verkställighet
Verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport är pågående. De tre redan godkända och publicerade RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) till bana
01R är tagna i drift och tillämpas idag med stöd av villkor 17 (testverksamhet).
Övriga procedurer måste godkännas av Transportstyrelsen och publiceras innan
de kan tas i drift.
Swedavia anser att det är angeläget att kunna fortsätta att nyttja de redan idrifttagna RNP AR-procedurerna utan avbrott och att utvecklingen av kurvade inflygningar kan fortsätta. Det är också i enlighet med villkor 10 som anger att kurvade inflygningar ska nyttjas för att undvika Upplands Väsby tätort när så är
möjligt.
Sökta ändringar kräver inte några förändringar av infrastrukturen på marken,
varför det är möjligt att återgå till gällande tillstånd för det fall sökta ändringar
inte skulle tillåtas i en slutlig lagakraftvunnen dom. Swedavia anser därför att
det finns skäl att meddela verkställighetsförordnande.

13.

Kontroll av verksamheten
Det finns ett kontrollprogram för verksamheten och den sökta ändringen medför
mindre revideringar av gällande kontrollprogram. Ett uppdaterat kontrollprogram kan inges tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk.

Dag som ovan

SW40719544/1

Bilagor
Bilaga 1

Gällande tillstånd

Bilaga 2

Teknisk beskrivning, inklusive underbilaga

Bilaga 3

Miljökonsekvensbeskrivning, inklusive underbilaga

Bilaga 4

Samrådsredogörelse
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1

BAKGRUND
Detta dokument utgör teknisk beskrivning till Swedavias ansökan om
ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport (Arlanda).
Andra stycket i villkor 101 i gällande tillstånd2 enligt miljöbalken har följande
lydelse:
”När så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn
tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och
väderleksförhållanden ska inflygningsprocedurer genomföras som undviker
Upplands Väsby tätort.”
Villkor 17 ger Swedavia möjlighet att bedriva testverksamhet i en viss omfattning
utan att behöva söka tillstånd för detta hos mark- och miljödomstolen. Den
möjlighet som villkor 17 ger är en viktig förutsättning för att Swedavia ska nå
framgång i strävan att öka andelen icke-raka inflygningar till bana 01R.
Villkor 17 lyder enligt följande:
”Andra bananvändningsmönster samt in- och utflygningsförfaranden än de som
redovisas i tillståndsansökan får tillämpas vid flygplatsens aktiva deltagande i
arbetet med att utveckla tekniker för och tillämpningen av t.ex. icke-raka
inflygningar till flygplatsens olika banor. Sådana in- respektive utflygningar
till/från respektive bana får inte överstiga 10 procent av antalet in- respektive
utflygningar per år till/från denna bana. Det totala antalet flygrörelser får inte
överstiga 5 procent av den totala trafikvolymen per år.
Vid in- eller utflygning i enlighet med detta villkor, t.ex. icke-raka inflygningar,
får tätorter överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 dB(A)
högst tre gånger per medeldygn under den period som in- och utflygningar sker i
enlighet med detta villkor.
Innan en förändring vidtas ska tillsynsmyndigheten underrättas om verksamheten
samt under vilken period den avses bedrivas.
Genomförda in- och utflygningar enligt första stycket ska kvartalsvis redovisas till
tillsynsmyndigheten inom en månad efter utgången av varje kvartal, samt i
miljörapporten.
Tillsynsmyndigheten ska vart tredje år informeras om utvecklingen av teknik som
1

Notera att RNP AR-procedurer inte flygs visuellt och den del av villkor 10 som reglerar
visuellinflygning är därför inte tillämplig.
2
Mark- och miljödomstolens dom av den 27 november 2013, Mark- och miljööverdomstolens
dom av den 21 november 2014 i mål nr M 11706-13 samt Mark- och miljödomstolens dom av den
17 maj 2017 i mål nr M 2284-1.
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möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden och förutsättningarna för att använda
sådan teknik vid Arlanda flygplats.”
Den testverksamhet som Swedavia sedan 2018 har bedrivit inom ramen för villkor
17 har varit framgångsrik. Swedavia har därför för avsikt att söka permanent
tillstånd till de icke-raka RNP AR-procedurer som har publicerats med stöd av
villkor 17, samt till ytterligare tre RNP AR-procedurer.
Swedavia har analyserat olika typer av incitament för att öka andelen icke-raka
inflygningar. Bränslekostnader är en stor utgift för ett flygbolag och Swedavias
erfarenhet är att möjlighet till bränslebesparing är ett viktigt incitament för
teknikutveckling. RNP AR-tekniken (se avsnitt 3.2 nedan) ger möjlighet att skapa
korta och effektiva flygvägar. En ökad möjlighet att använda sådana inflygningar
skapar incitament för flygbolag att erhålla, och över tid upprätthålla, tillstånd för
RNP AR. Användning av effektiva RNP AR-procedurer sparar bränsle och
utsläpp till luft samtidigt som det över tid bedöms kunna öka möjligheten att
undvika Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R i enlighet med
villkor 10. På Arlanda finns RNP AR-inflygningar idag publicerade till bana 01R
och bana 26.
2

ANSÖKANS OMFATTNING
Ansökan omfattar tillstånd till permanent nyttjande av redan publicerade och
testade RNP AR-inflygningar (även benämnda ”kurvade inflygningar”) till
bana 01R (bana 3 söderifrån) samt tillstånd till nya RNP AR-inflygningar till bana
01L (bana 1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån). Swedavia söker tillstånd
till att få genomföra maximalt 19 500 RNP AR-inflygningar till bana 01R, 3 108
till bana 01L och 2 925 till bana 19R, det vill säga totalt drygt 25 000 RNP ARinflygningar till Arlanda per år. Tillstånd till RNP-AR inflygningarna måste
inrymma en möjlighet att få genomföra inflygningarna i den utsträckning det är
möjligt, se vidare kapitel 7 nedan.
Ansökan omfattar även tillstånd till modifiering av två bananvändningsmönster
som baseras på en ny hantering av ankommande trafik, kallad ”Established on
RNP (EoR)” (se avsnitt 6.1 nedan).
Swedavia önskar fortsatt tillstånd till maximalt 350 000 flygrörelser per år och
tillstånd till att få genomföra raka inflygningar i samma omfattning som i
tillståndsgivet trafikfall (1a). En icke-rak inflygning som sker med RNP AR
ersätter alltså en rak inflygning. Det är i dagsläget inte säkerställt i vilken
utsträckning det över tid är möjligt att genomföra kurvade RNP AR-inflygningar.
Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att genomföra kurvade
inflygningar i önskad omfattning, är det viktigt att tillståndet inte innebär en
begränsning i antal rörelser. Ansökan innebär, vad gäller modifiering av
bananvändningsmönster, således endast möjlighet till en förflyttning av en mindre
andel av inflygningarna från en bana till en annan.
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3

BAKGRUND – INFLYGNINGSPROCEDURER OCH
BANANVÄNDNINGSMÖNSTER
I avsnitt 3.1-3.2 nedan förklaras inledningsvis några av de begrepp som
förekommer i denna tekniska beskrivning.

3.1

Bananvändningsmönster
Arlanda har tre rullbanor varav två (bana 1 och bana 3) är parallella och ligger i
nord-sydlig riktning. Bana 2 ligger i öst-västlig riktning, se Figur 1 nedan.

Figur 1 Bansystem på Stockholm Arlanda Airport.

Banorna kan användas i två riktningar och har också ett specifikt namn i
respektive banriktning. Till exempel ligger bana 19R i kompassriktningen 190
grader vilket förkortas till 19. R står för ”right” vilket betyder att banan är den
högra av parallellbanorna sett i flygplanets färdriktning.
I gällande tillstånd för Arlanda regleras tillämpningen av olika
bananvändningsmönster samt hur in- och utflygningar får ske. Gällande
Ttillståndet innehåller 21 godkända bananvändningsmönster.
Idag används normalt en bana för start och en annan bana för landning. Varje
bananvändningsmönster inrymmer en viss kapacitet och banornas läge i
förhållande till varandra påverkar vilken kapacitet varje mönster har. De olika
bananvändningsmönstren fungerar vid olika trafik- och vindförhållanden
(flygplan startar och landar normalt, av säkerhetsskäl, i riktning mot vinden).
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Vissa mönster används när trafikintensiteten är låg medan andra kan hantera en
hög trafikintensitet. Kapacitetsbehovet beror på efterfrågan på flygrörelser, vilket i
sin tur beror på resenärernas efterfrågan på flygresor och vilka tider på dygnet
resenärerna önskar resa.
Kombinationer av bana 1 och bana 2 ger en lägre kapacitet3 och används med stöd
av gällande tillstånd, bland annat av bullerskäl, så länge kapaciteten räcker till för
att möta efterfrågan på flygrörelser.
Arlandas högsta kapacitet uppnås genom användning av kombinationer av de två
parallellbanorna (bana 1 och bana 3). Parallellbanorna används i dagsläget med en
bana för start och en bana för landning, s.k. segregerad bananvändning. Den
maximala kapaciteten är för närvarande cirka 84 flygrörelser per timme.
Parallellbanorna kan också användas med starter och landningar på båda banorna
samtidigt, s.k. parallella mixade operationer, vilket i framtiden förväntas kunna
öka flygplatsens rullbanekapacitet till cirka 90 rörelser per timme. Parallella
mixade operationer har ännu inte tagits i drift på Arlanda eftersom flygplatsen
ännu inte har kapacitetsmässigt behov av det, men detta bananvändningsmönster
omfattas av gällande miljötillstånd och får tillämpas från cirka 84 rörelser per
timme.
3.2

Icke-raka inflygningar med RNP AR
De enda inflygningsprocedurer som idag kan tillämpas för att undvika
överflygning av Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R är de
procedurer som baseras på RNP AR4. RNP AR är en navigeringsmetod som
ursprungligen utvecklades för inflygning till flygplatser med hög omgivande
terräng. Med RNP AR möjliggörs svängar med en mycket hög precision även i ett
sent skede av inflygningen. Detta gör proceduren mer komplicerad än en rak
inflygning och därför krävs att flygbolag inhämtar ett särskilt tillstånd från
luftfartsmyndigheten som ställer krav på en viss funktionalitet i flygplanets
navigeringsutrustning för att få genomföra RNP AR-inflygningar. Det krävs också
att flygbesättningen genomgår en speciellt anpassad utbildning för att få
genomföra proceduren. Procedurer som baseras på denna teknik kallas även ofta
”kurvade inflygningar” eller ”icke-raka inflygningar” i relation till raka ILS5inflygningar som internationellt är den vanligaste typen av inflygningar till
flygplatser av Arlandas storlek. På Arlanda finns RNP AR-inflygningar idag
publicerade till bana 01R och bana 26.

3

När landningsbanans och startbanans placering ger korsande trafikflöden (inkluderar även
pådragsprocedurer) kallas det ”konvergerande banor”. Till exempel måste landning på bana 26 ske
beroende av starter på bana 19R, av flygsäkerhetsskäl. Detta drar ner kapaciteten, liksom trängsel
på grund av begränsat utrymme för markrörelser.
4
Required Navigation Performance – Authorization Required
5
Instrument Landing System
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Området söder om Arlanda är det mest komplexa luftrummet i Sverige. Där finns
det i princip inga områden som helt saknar överflygningar och som skulle kunna
nyttjas för RNP AR-inflygningar i syfte att avlasta områden som idag har
överflygningar. De RNP AR-procedurer som Swedavia har utvecklat är dock
placerade för att så få boende som möjligt ska överflygas, även när ljudnivåerna
understiger samhällets riktvärden.
4

NYA ICKE-RAKA INFLYGNINGSPROCEDURER TILL BANA 01R
I samrådsunderlaget benämndes de nya RNP AR-procedurerna till bana 01R
endast X, Y och Z medan de procedurer som var under framtagande till bana 01L
och bana 19R ännu inte hade några namn. ICAO6:s regelverk föreskriver hur
inflygningsprocedurer ska namnges och för att undvika missförstånd om vilken
inflygningsprocedur som avses i denna tekniska beskrivning kommer
procedurernas fullständiga namn så som de anges i AIP7 att användas.
Den 21 juni 2018 publicerade Swedavia tre nya RNP AR-procedurer till bana 01R
i AIP, vilket betyder att procedurerna då togs i operativ drift. Procedurerna
publicerades för testverksamhet med stöd av villkor 17 i gällande tillstånd efter
underrättelse till tillsynsmyndigheten. Alla procedurer som publiceras i AIP måste
vara godkända av Transportstyrelsen, även om det är fråga om testverksamhet i
enlighet med miljötillståndet. Samtidigt som de nya procedurerna publicerades
togs den RNP AR-procedur som publicerades 2009 bort ur AIP8.
Testverksamheten med de nya procedurerna pågick initialt fram till den 31
december 2018 och föll väl ut9. Swedavia underrättade därför tillsynsmyndigheten
om att testverksamheten skulle fortsätta även under 2019 och senare även under
2020.
De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort, se Figur 2 och Figur 3 De tre
nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.

nedan. Procedurerna är konstruerade så att de också i möjligaste mån även
undviker överflygning av andra tätorter och områden med bostadsbebyggelse.




6

RNP x RWY01R (AR) – ansluter västerifrån
RNP y RWY01R (AR)10 – ansluter söderifrån
RNP z RWY01R (AR) – ansluter österifrån med en angöringspunkt i norr
(HAMMAR) respektive i öster (XILAN)

International Civil Aviation Organization
Aeronautical Information Publication
8
Den RNP AR-procedur som omfattas av gällande miljötillstånd publicerades 2009 och togs bort
2018.
9
Från och med publiceringen av de nya procedurerna i juni 2018 fram till utgången av 2018
genomfördes totalt 749 RNP AR-inflygningar till bana 01R.
10
Denna procedur benämns i ansökansdokumentet och i MKB som sökt alternativ 1.
7
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Figur 2 De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.

Figur 3 De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.

Referens
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4.1

Utformning av RNP AR-procedurer till bana 01R (bana 3 söderifrån)
Den tidigare RNP AR-proceduren till bana 01R var komplicerad och innehöll
flera svängar i syfte att undvika överflygning av ett antal tätorter på vägen in mot
flygplatsen, se Figur 4 nedan. Detta, tillsammans med ett antal andra
svårigheter11, gjorde att den inte kunde användas i någon större utsträckning12.

Figur 4 RNP AR-inflygning till bana 01R publicerad 2009. Proceduren och tillhörande STAR togs bort
i samband med publiceringen av de nya procedurerna.

De nya RNP AR-procedurerna har färre antal svängar och fungerar bättre med
flygtrafikens normala ankomstflöde, se röda radarspår i Figur 5 nedan, jämfört
med den tidigare proceduren som publicerades 2009 och som nu har tagits ur drift.
De nya RNP AR-procedurerna är också kortare och har en mer ändamålsenlig
konstruktion än den tidigare proceduren, vilket gör att flygtrafikledningen kan
11

Avsaknad av adekvat information och sekvenseringsstöd (mjukvara som hjälper flygledaren att
skapa ett ankomstflöde med rätt separation mellan flygplanen) i flygtrafikledningssystemet bidrog
till svårigheterna att använda proceduren.
12
Under 2016 genomfördes totalt fyra RNP AR-inflygningar och under 2017 tolv. Under 2018,
fram till den 21 juni då den gamla proceduren togs bort ur AIP, genomfördes 17 RNP ARinflygningar till bana 01R.

2 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - KS 20/0713-17 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport : Bilaga 2 TB ändringstillstånd

Dokumenttyp

Datum

Ver.rev

Dokumentnummer

Sida

Underlag

2020-09-10

01.00

SWED-263684285466

10(31)

Ärendenummer

Sekretess

Godkänd

SDA 2020-00616
Flygplats

Upprättad av

Referens

Stockholm Arlanda Airport
Swedavia ATM

fatta beslut om huruvida en ankomst ska klareras på en ILS-inflygning eller en
RNP AR-inflygning i ett senare skede jämfört med den tidigare RNP ARproceduren. Detta minskar risken för att inflygningen får avbrytas på grund av
konflikt med annan trafik och ökar alltså sannolikheten för att den planerade
RNP AR-inflygningen kan fullföljas.
Fram till de vita ringarna i Figur 5 hanteras den trafik som ska flyga RNP AR
enligt samma metodik (radarledning13) som den trafik som ska genomföra en rak
ILS-inflygning.

Figur 5 Radarspår från ankommande trafik till bana 01R på Arlanda. Röda spår är RNP ARinflygningar och vita spår är trafik som radarleds fram till en rak ILS-inflygning. Angöringspunkter
för RNP AR-procedurerna markeras med vita ringar.

RNP x RWY 01R (AR)-proceduren har konstruerats med det övergripande målet
att flytta trafik från de raka ILS-inflygningarna till bana 01R som överflyger
Upplands Väsby centrala delar. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från väster och sydväst och påbörjas i ett område dit majoriteten av
den ankommande trafiken från dessa väderstreck leds. Den laterala dragningen av
proceduren har gjorts med målet att så få boende som möjligt ska överflygas, även
då ljudnivåerna understiger samhällets riktvärden för flygbuller. Dock är det
område där proceduren kan placeras begränsat, dels av Kungsängens skjutfält och
dels av flygtrafik till och från Bromma Stockholm Airport. För att säkerställa
flygsäkerheten måste proceduren passera skjutfältets restriktionsområde med en
viss marginal och ligga tillräckligt långt norr om det område där Bromma-trafiken
rör sig för att inte hamna i konflikt med denna.
13

Radarledning innebär att flygledaren via klareringar leder trafiken utanför de publicerade
fastställda flygvägarna (SID och STAR), ofta för att skapa ett mer välordnat trafikflöde, öka
kapaciteten och förkorta flygvägarna. Radarledning tillämpas regelmässigt.
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Vid konstruktionen av RNP y RWY 01R (AR)-proceduren har Upplands Väsby
tätort beaktats. RNP y RWY 01R (AR)-proceduren är konstruerad för att undvika
de centrala delarna av Upplands Väsby tätort samtidigt som den ska kunna nyttjas
i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att så mycket trafik som möjligt ska
flyttas från den raka ILS-inflygningen till områden utanför tätorten. Swedavia har
vid konstruktionen utgått från SCB:s tätortsförteckning för 2010 vilken gäller för
miljötillståndet, se Figur 6 nedan. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från söder och sydost och påbörjas i ett område öster om ILSinflygningen. En flytt av proceduren längre österut än befintlig RNP y RWY 01R
(AR)-procedur skulle kunna innebära att den inte kan användas i samma
utsträckning som idag. Proceduren kan användas mer frekvent om den är dragen
så nära ILS-inflygningen som möjligt. Möjligheten för flygledaren att i ett så sent
skede som möjligt välja den kurvade proceduren, ökar ju närmare ILSinflygningen den ligger. Efter de synpunkter som framfördes i samband med
samrådsprocessen har Swedavia dock låtit konstruera en alternativ RNP y RWY
01R (AR)-procedur, se vidare under avsnitt 4.4 nedan.

Figur 6 Tätorter enligt SCB 2010 markerade i gult på bakgrundskarta från 2014. © Lantmäteriet,
MS2011/01908.

Även RNP z RWY 01R (AR)-proceduren har konstruerats med det övergripande
målet att flytta trafik från de raka ILS-inflygningarna till bana 01R som överflyger
Upplands Väsby centrala delar. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från norr och öster och påbörjas i ett område dit majoriteten av den
ankommande trafiken från dessa väderstreck leds. Proceduren har placerats för att
så få boende som möjligt ska överflygas även då ljudnivåerna understiger
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samhällets riktvärden för flygbuller. Särskilt fokus har lagts på att RNP z RWY
01R (AR)-proceduren ska undvika överflygning av Vallentuna tätort.
4.2

Flygvägsförkortning med RNP AR-procedurer till bana 01R
Förutom att de tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R undviker överflygning
av Upplands Väsby tätort i enlighet med villkor 10, ger de också en väsentlig
flygvägsförkortning i förhållande till ILS-inflygning som har en längre final, se
Figur 5 ovan och Tabell 1 nedan. Bränslebesparingen utgör ett viktigt incitament
för flygbolagen att investera i och upprätthålla sina tillstånd att flyga RNP AR,
vilket är en förutsättning för att kunna öka den andel som undviker att flyga över
Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R.
Tabell 1 Kortare flygväg och minskning av bränsleförbrukning vid RNP AR-inflygning jämfört med
ILS-inflygning redovisat som genomsnitt per inflygning. RNP z RWY 01R (AR) kan anslutas från två
väderstreck, HAMMAR vid inflygning norrifrån och XILAN vid inflygning österifrån.

Sparat bränsle
(kg) per
inflygning

Sparad flygväg
(NM) per
inflygning
RNP x RWY 01R (AR)
RNP y RWY 01R (AR)
RNP z RWY 01R (AR) – HAMMAR
RNP z RWY 01R (AR) – XILAN

9
0
18
13

59
13
111
82

Anledningen till att RNP y RWY 01R (AR) sparar bränsle och utsläpp trots att
den inte ger en kortare flygsträcka är att proceduren ger piloten bättre
förutsättningar att kunna skapa en mer bränsleeffektiv vertikal flygbana än vid
ILS-inflygning. Den största fördelen med RNP y RWY 01R (AR) är dock att den
undviker Upplands Väsby centrala delar.
4.3

Alternativredovisning
Nedan redovisas hur Swedavia har analyserat alternativa sträckningar av några av
RNP AR-procedurerna med utgångspunkt från de synpunkter som inkom under
genomfört samråd.

4.3.1

Analys av möjligheten att justera RNP x RWY 01R (AR)
Boende i Upplands-Bro har framfört synpunkter på placeringen av den
publicerade proceduren RNP x RWY 01R (AR).
De boende har noterat att starter från banorna 19R, 19L samt 08 (söderut) går ihop
till en gemensam flygväg som idag passerar rakt över Björklidsvägen i UpplandsBro. Det är korrekt att så sker vid sydliga vindar och då på höjder på ungefär
2 500 meter.
Vid inflygning via RNP x RWY 01R (AR) till bana 01R överflygs området vid
nordliga vindar eftersom bana 01L och bana 01R används för landning söderifrån
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vid nordliga vindar. De boende önskar därför att denna procedur (se Figur 7
nedan) flyttas så att den inte överflyger området.

Figur 7 Befintlig RNP AR-procedur till bana 01R (RNP x RWY 01R (AR)).

Andelen RNP AR-procedurer är och bedöms även i framtiden förbli få i
förhållande till antalet starter på bana 19R över området. Nyttjandet av RNP x
RWY 01R (AR) uppgår vid full produktion till 5 750 inflygningar (se avsnitt 7.1
nedan) vilket kan innebära en koncentration av överflygningar i området på cirka
1 100-1 200 meters höjd av upp till cirka 14 rörelser per årsmedeldag och -kväll
och 2 per årsmedelnatt vid nordliga vindar. Figur 9 nedan visar exempel på
inflygningar med både RNP x RWY 01R (AR) till bana 01R och utflygning från
bana 19R och bana 19L.
Swedavia har tillsammans med LFV sett över möjligheterna att justera RNP x
RWY 01R (AR) för att undvika överflygning av ett område i Upplands-Bro
kommun inom vilket Björklidsvägen ligger, se markering med röd ruta i Figur 8
nedan.
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Figur 8 Exempel på avgående trafik (lila spår) som under 2019 flög över aktuellt område (röd ruta)
från bana 19R och bana 19L på Arlanda.

Figur 9 Exempel på RNP x RWY 01R (AR) (gula spår) och avgående trafik (lila spår) som under 2019
flög över aktuellt område (röd ruta) från bana 19R och bana 19L på Arlanda. Inflygning med RNP AR
(gula spår) och utflygning från bana 19R och bana 19L sker dock inte samtidigt.

Om RNP x RWY 01R (AR) skulle ges en ändrad sträckning genom att till
exempel flyttas någon kilometer norrut inom den röda rutan i Figur 9 skulle den
överflyga tätorterna Bro och Brunna. Om proceduren flyttas någon kilometer
söderut skulle den överflyga Kungsängens tätort och dessutom i än högre grad
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hamna i konflikt med flygtrafik till och från Bromma Stockholm Airport, se Figur
7 ovan samt Figur 10 och Figur 11 nedan. Teoretiskt skulle proceduren kunna
flyttas norr om Brunna tätort, men skulle fortfarande överflyga Bro tätort och
även få en mycket snävare sväng med en negativ påverkan på procedurens
bränsleförbrukning.

Figur 10 Ankommande trafik till Bromma Stockholm Airport i aktuellt område (röd ruta).
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Figur 11 Avgående trafik från Bromma Stockholm Airport i aktuellt område (röd ruta).

Området söder om Arlanda är det mest komplexa luftrummet i Sverige. Det finns i
princip inga områden som helt saknar överflygningar och som skulle kunna
nyttjas för RNP x RWY 01R (AR) i syfte att avlasta områden som idag har
överflygningar. Figur 12 nedan visar radarspår från all flygtrafik inom aktuellt
område under 2019.

Figur 12 Radarspår från all flygtrafik under 2019 inom aktuellt område (röd ruta). Under 2019 flög
29 665 starter från Arlanda 1 171 starter från Bromma genom området.
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4.4

Alternativ placering av RNP y RWY 01R (AR)
Upplands Väsby kommun önskar att RNP y RWY 01R (AR) flyttas från områden
i Östra Frestaby och Ekeby som från 2015 ingår i det område som av Statistiska
centralbyrån (SCB) definieras som tätort. Kommunen önskar att en ny kurvad
inflygning skapas cirka 1 200 meter öster om sin nuvarande dragning (se Figur 3
ovan) då den passerar Ekeby och förläggs öster om Ekeby, se Figur 13 nedan.

Figur 13 Skiss från Upplands Väsby kommun med förslag till ny dragning av RNP y RWY 01R (AR).

Swedavia har tillsammans med LFV tagit fram en alternativ dragning av RNP y
RWY 01R (AR) och har låtit konstruera ett förslag på en sådan procedur, se
procedur Y214 i

14

Denna procedur benämns i ansökansdokumentet och i MKB som sökt alternativ 2.
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Figur 14 nedan. Det bör noteras att proceduren ännu inte har godkänts av
Transportstyrelsen men att Swedavia inte bedömer att det föreligger något hinder
för att proceduren ska kunna godkännas av Transportstyrelsen rent
konstruktionsmässigt.
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Figur 14 Förslag till alternativ Y-procedur till bana 01R, kallad Y2.

Swedavia har haft som ambition att möta kommunens önskemål utan att
proceduren för den skull blir ineffektiv och tappa i attraktivitet. Detta eftersom
målet fortsatt är att proceduren ska kunna användas så mycket som möjligt. I den
alternativa procedur (Y2) som Swedavia har tagit fram blir kurvan förbi Upplands
Väsby tätort något brantare jämfört med nuvarande RNP y RWY 01R (AR), även
om ambitionen har varit att hålla svängen så flack som möjligt. Ju brantare
svängen är desto svårare blir det för flygtrafikledningen att kombinera Y2proceduren med raka ILS-inflygningar till samma bana. Befintlig RNP y RWY
01R (AR) har visat sig vara relativt lätt att kombinera med ILS-inflygningarna.
Y2-proceduren med sin brantare sväng bedöms leda till en viss minskning av
antalet genomförda RNP AR-procedurer som istället kommer att flyga raka ILSinflygningar över de centrala delarna av Upplands Väsby. Vidare bedöms de
bränslevinster som ges av RNP y RWY 01R (AR) minska något med Y2proceduren på grund av den något längre flygvägen. Detta bedöms inte vara
avgörande för den enskilde piloten, men eftersom bränslebesparing är viktigt för
flygbolagen kommer alla ändringar som gör RNP AR-procedurerna mindre
attraktiva att minska incitamentet för flygbolag att betala för och upprätthålla sina
tillstånd att flyga RNP AR.
Den nya Y2-proceduren ligger cirka 1 200 meter längre österut än befintlig RNP y
RWY 01R (AR) i höjd med Ekeby. Längre söderut är avståndet något längre från
den tidigare sträckningen i syfte att så få andra tätorter som möjligt ska
överflygas. Medan RNP y RWY 01R (AR) påbörjas i området över Solna Station
innebär Y2-sträckningen att proceduren påbörjas i Danderyds kommun för att
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därefter leda över områden i Täby kommun, Upplands Väsby kommun och
slutligen Sigtuna kommun. Sollentuna och Vallentuna kommuner bedöms endast
komma att överflygas ytterst marginellt.
5

NYA ICKE-RAKA INFLYGNINGSPROCEDURER TILL BANA 01L OCH
BANA 19R
Denna ansökan omfattar även tillstånd till nya RNP AR-inflygningar till bana 01L
(bana 1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån).

5.1

Utformning av RNP AR-procedur till bana 01L
En ny RNP AR-procedur har konstruerats till bana 01L, se

Figur 15 nedan, men denna har ännu inte godkänts av Transportstyrelsen.
Proceduren kommer att användas antingen tillsammans med raka ILSinflygningar till samma bana eller tillsammans med inflygningar till
parallellbanan (bana 01R), se vidare under avsnitt 6.1 nedan.
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Figur 15 RNP y RWY 01L (AR).

5.1.1

Alternativredovisning
Under samrådsförfarandet inkom synpunkter från boende i Upplands-Bro på
placeringen av den kommande RNP y RWY 01L (AR). Placeringen av RNP y
RWY 01L (AR) (se
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Figur 15) sammanfaller inte med dragningen av RNP x RWY 01R (AR) (se Figur
7) utan går i ett område något norr om denna i Upplands-Bro kommun.
Proceduren berör den norra delen av den röda rutan i Figur 8-Figur 12 marginellt.
5.2

Utformning av RNP AR-procedurer till bana 19R
Till bana 19R har två nya RNP AR-procedurer konstruerats, se Figur 16 nedan,
men dessa har ännu inte godkänts av Transportstyrelsen. Procedurerna kommer att
användas antingen tillsammans med raka ILS-inflygningar till samma bana eller
tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 19L), se vidare under
avsnitt 6.1 nedan. RNP x RWY 19R (AR) är tänkt att användas för trafik som
ansluter från väster medan RNP y RWY 19R (AR) är ämnad för trafik som
ansluter från norr, öster och söder.
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Figur 16 RNP x RWY 19R (AR) och RNP y RWY 19R (AR).

5.3

Flygvägsförkortning med RNP AR-procedurer till bana 01L och bana 19R
De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01L och bana 19R ger en väsentlig
flygvägsförkortning i förhållande till ILS-inflygning som har en längre final, se
Tabell 2 nedan. Bränslebesparingen utgör ett viktigt incitament för flygbolagen att
investera i och upprätthålla sina tillstånd att flyga RNP AR, vilket är en
förutsättning för att kunna öka den andel som undviker att flyga över Upplands
Väsby tätort vid inflygning till bana 01R.
Tabell 2 Kortare flygväg och minskning av bränsleförbrukning vid RNP AR-inflygning jämfört med
ILS-inflygning, redovisat som genomsnitt per inflygning.

RNP y RWY 01L (AR)
RNP x RWY 19R (AR)
RNP y RWY 19R (AR)

6

Sparad flygväg (NM) Sparat bränsle (kg)
4
34
5,5
42
2
24

MODIFIERING AV TVÅ BANANVÄNDNINGSMÖNSTER
Denna ansökan omfattar även tillstånd till ett nytt koncept för att hantera
ankommande trafik genom tillämpning av ”Established on RNP” (fortsättningsvis
benämnt EoR-konceptet). Tillämpning av EoR kräver tillstånd till modifiering av
två tillståndsgivna bananvändningsmönster. Ur flygtrafikledningssynpunkt är det
inte fråga om ett förändrat bananvändningsmönster på grund av förändrade
förhållanden såsom kapacitetsbehov eller vindar, vilket skulle föranleda ett
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banbyte. Det är istället fråga om alternativa sätt att hantera samma trafiksituation
genom att ett begränsat antal inflygningar kan tillåtas landa på den parallella
banan som annars används för start.
6.1

EoR-konceptet
För att kunna öka kapaciteten i ett rullbanesystem går vissa flygplatser över från
segregerad bananvändning till så kallade ”parallella mixade operationer” som
innebär samtidiga parallella inflygningar och parallella utflygningar. Konceptet
tillämpas uteslutande med raka ILS-inflygningar, se Arlandas bananvändning i
Figur 17 nedan.

Figur 17 Segregerad bananvändning (till vänster) och parallella mixade operationer (till höger).

Ur flygtrafikledningssynpunkt är ett segregerat mönster (det vill säga landning på
en bana och start på en annan bana) generellt sett att föredra så länge kapaciteten i
ett sådant bananvändningsmönster kan hantera efterfrågan på flygrörelser.
Anledningen är att parallella mixade operationer, på grund av gällande regelverk,
medför längre flygvägar och är mer resurskrävande än segregerad användning av
parallellbanorna.
Sedan den 8 november 2018 tillåter ICAO:s regelverk ett trafikavvecklingskoncept som kallas ”Established on RNP” (EoR). EoR-konceptet tillåter samtidig
inflygning till två parallellbanor där det ena flygplanet till exempel genomför en
rak ILS-inflygning till den ena parallellbanan medan det andra flygplanet
genomför en kurvad RNP AR-inflygning till den andra parallellbanan oberoende
av ILS-inflygningen. Konceptet gör det också möjligt att genomföra två samtidiga
RNP AR-inflygningar till två parallellbanor oberoende av varandra.
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Transportstyrelsen har ännu inte implementerat ändringen i sitt regelverk och för
att kunna tillämpa konceptet på Arlanda kan Swedavia och LFV eventuellt
komma att behöva begära godkännande av ett undantag hos Transportstyrelsen.
6.2

Tillämpning av EoR-konceptet vid Arlanda
En tillämpning av konceptet vid Arlanda kommer att leda till ett mer effektivt
banutnyttjande med kortare flygtider, mindre tid för flygplan i väntläge i luften
och minskade utsläpp till luft från flygtrafiken sett till den totala trafikvolymen.
Detta genom en mer effektiv tillämpning av banorna då ankomst- och
avgångspeakarna inte sammanfaller, vilket ofta är fallet vid Arlanda som är en
utpräglad så kallad peak-flygplats15.
Det är av avgörande betydelse för flygbolagens verksamhet att Arlanda med sin
placering i norra Europa kan erbjuda kapacitet under morgonen och
eftermiddagen/kvällen. Flygtrafiken vid Arlanda har alltså över dygnet
”ankomstvågor” och ”avgångsvågor”, vilket innebär att det i perioder uppstår en
snedfördelning av trafiken, antingen med tyngdpunkt på ankomster eller på
avgångar. Till exempel förekommer det en tydlig ankomstvåg av trafik under
morgontimmarna, cirka kl. 07:00-09:00.
EU-kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 om fastställande av
gemensamma regler för flödesplanering (ATFM) styr bland annat vilken
information som ska rapporteras till Eurocontrol16. Flygplatskapacitet är en av de
uppgifter som ska anmälas. Flygplatsen ska redovisa den maximala kapacitet som
flygplatsen anser sig kunna hantera. I dagsläget deklarerar Arlanda en kapacitet på
maximalt 84 starter och landningar per timme. Denna siffra bygger på en jämn
fördelning av antalet ankomster och avgångar.
Det finns två skäl till att Swedavia ansöker om EoR för Arlanda. Den ena är ett
bättre utnyttjande av bankapaciteten genom variabel slottning, där avgångar får
fler slottider än ankomster under ett visst tidsintervall, medan ankomster får fler
slottider än avgångar under andra tider. Variabel slottning möter på ett bättre sätt
resenärernas behov av önskade avgångs- och ankomsttider vid en flygplats som
Arlanda.
Det andra skälet är kopplat till de krav på separation mellan ankommande
flygplan som ställs i regelverket för flygtrafiktjänst. I dagens segregerade
bananvändning finns en teoretisk maximal kapacitet på cirka 42 landningar per
15

Efterfrågan på flygrörelser är inte jämnt fördelad över dygnet utan är i hög grad koncentrerad till
morgonen och ett par timmar på eftermiddagen/kvällen.
16
Eurocontrol är en internationell organisation som arbetar för att uppnå en säker och effektiv
flygtrafikledning i hela Europa. Eurocontrol har 41 medlemsstater och har sitt huvudkontor i
Bryssel, Belgien.
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timme. Denna siffra bygger i mångt och mycket på optimala förhållanden med till
exempel svaga vindar. Ökad vindstyrka minskar flygtrafiktjänstens möjligheter att
låta 42 flygningar per timme landa eftersom separationskravet inte tar hänsyn till
vindförhållanden. EoR-konceptet skulle möjliggöra att flygplatsens angivna
landningskapacitet i högre grad kan tillgodoses. Vid kraftiga vindar skulle
landningskapaciteten inte behöva dras ner lika mycket eftersom ett antal
landningar kan ske på parallellbanan, som normalt används enbart för start. EoRkonceptet skulle härmed kunna skjuta upp den tidpunkt då flygplatsen behöver
börja tillämpa parallella mixade operationer. Parallella mixade operationer är
enligt miljötillståndet tillåtet att tillämpa då efterfrågan på flygrörelser överstiger
84 rörelser per timme och eftersom parallella mixade operationer medför längre
flygvägar och är mer resurskrävande än segregerad användning av banorna är EoR
att föredra då det ger möjlighet till flexibilitet och effektivisering i
trafikavvecklingen även när efterfrågan understiger 84 rörelser per timme.
Trafiken på Arlanda utgörs under morgonpeaken till en relativt stor del av
flygningar som kan flyga RNP AR. Denna förmåga förblir outnyttjad i en
bankombination med raka ILS-inflygningar till bana 19L och raka ILSinflygningar till bana 01R som är de banor som primärt används under högtrafik,
eftersom det är svårare att tillämpa kurvade RNP AR-inflygningar i högtrafik.
Med RNP AR-inflygningar till bana 19R och till bana 01L skulle flygtrafik som
anländer framförallt från väster få en betydligt kortare flygtid och flygväg än om
de skulle landa på bana 19L eller bana 01R. Detta eftersom radarledning för en
ILS-inflygning i de flesta fall kräver en betydligt längre flygsträcka. Med denna
metodik skulle på sikt fler än 42 landningar per timme kunna erbjudas samtidigt
som flygningarna sparar bränsle och flygtid. Tillämpning av RNP AR i EoRkonceptet bedöms skapa ytterligare incitament för flygbolag att ansöka om att
erhålla tillstånd till RNP AR-inflygningar, vilket i förlängningen bedöms kunna
leda till ökade möjligheter att undvika Upplands Väsby tätort vid inflygning till
bana 01R. I vilken takt denna utveckling kan komma att ske är dock inte möjligt
att ange i dagsläget.
Denna ansökan om tillståndsändring omfattar tillämpning av EoR-konceptet enligt
följande:


Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i
kombination med avgångar från bana 01L.



Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination med
avgångar från bana 19R.

Dessa mönster visualiseras i Figur 18 nedan.
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Figur 18 Bananvändningsmönster med användning av EoR-konceptet på 01-parallellerna (till vänster)
och på 19-parallellerna (till höger).

6.3

Flygvägsförkortning med EoR
Vid tillämpning av EoR kan den tid i väntlägen i luften som ofta uppstår vid
inflygning till Arlanda under peaktid minska, se Figur 19 nedan. Ankommande
flygplan kan till exempel landa på bana 19R med en RNP AR-inflygning istället
för att, vid hög trafikbelastning, ligga i väntläge i luften inför landning på
bana 19L. Detta kommer att innebära en effektivisering av flygoperationen och
leda till bränslebesparingar.
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Figur 19 Radarspår som illustrerar flygtrafik som ligger i väntläge i luften. Detta sker ofta i anslutning
till terminalområdets17 inpasseringspunkter (se pilar).

I genomsnitt gör 2,3% av alla inflygningar varv i väntläge i luften eller 360°svängar under sjunkfasen. Flygplanen gör då i genomsnitt 1,5 varv med cirka 30
NM flygväg. Väntan i luften sker på hög höjd där bränsleförbrukningen per
flygsträcka är relativt låg, men varje varv kräver cirka 180 kg bränsle. I ett
scenario där antalet inflygningar som vid full produktion ligger väntläge i luften
kan halveras med hjälp av EoR skulle 543 ton bränsle sparas.
7

TRAFIKSCENARIER, BRÄNSLE- OCH KOLDIOXIDBESPARING
Det är inte möjligt att avgöra i vilken omfattning RNP AR-inflygningarna
kommer att kunna användas över tid. För att kunna bedöma miljökonsekvenserna
av sökta ändringar kommer ett antal tänkbara scenarier att redovisas med ett spann
av trafikvolymer, se avsnitt 7.1-7.2 nedan. Bolaget avser att genomföra RNP ARinflygningarna i den utsträckning det är möjligt.
Swedavia önskar fortsatt ha tillstånd till att genomföra raka inflygningar i enlighet
med tillståndsgivet trafikfall (1a) om 350 00 flygrörelser per år. En icke-rak
inflygning som sker med RNP AR ersätter alltså en rak inflygning. Det är i
dagsläget inte säkerställt i vilken utsträckning det över tid är möjligt att
genomföra kurvade RNP AR-inflygningar. Om det av någon anledning såsom
17

Ett terminalområde (TMA) är ett av flygtrafiktjänsten kontrollerat luftrum som inrymmer
flygtrafikens stig- och sjunkfaser. Stockholm TMA är inrättat över flera flygplatser, till exempel
Arlanda, Bromma, Uppsala och Västerås, och sträcker sig från Trosa i söder till Östhammar i norr.
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flygsäkerhetsskäl eller regelförändringar inte skulle vara möjligt att genomföra
kurvade inflygningar i önskad omfattning, är det viktigt att tillståndet inte innebär
en begränsning i antal rörelser.
Nedan redovisas det totala antalet RNP AR-inflygningar uppdelat på dag/kväll
samt natt som Swedavia söker tillstånd till. Även bedömd bränsle- och
koldioxidbesparing (CO2) för respektive procedur redovisas, liksom den totala
besparingen för sökta ändringar.
7.1

Trafikscenario och besparing för RNP RWY 01R (AR)
RNP AR-procedurerna till bana 01R kommer maximalt att användas enligt Tabell
3 nedan.
Tabell 3 Trafikscenario för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 01R per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP x RWY 01R RNP y RWY 01R RNP z RWY 01R
(AR)
(AR)
(AR) 18
5 000
5 000
7 000
750
750
1 000
5 750
5 750
8 000

RNP AR-procedurerna till bana 01R bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 4 nedan.
Tabell 4 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 01R
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

7.2

RNP x RWY 01R
(AR)
295 ton bränsle
932 ton CO2
44 ton bränsle
140 ton CO2
339 ton bränsle
1 072 ton CO2

RNP y RWY 01R
(AR)
65 ton bränsle
205 ton CO2
10 ton bränsle
31 ton CO2
75 ton bränsle
236 ton CO2

RNP z RWY 01R
(AR)
716 ton bränsle
2 263 ton CO2
102 ton bränsle
323 ton CO2
818 ton bränsle
2 586 ton CO2

Trafikscenario och bränslebesparing för RNP AR 01L
RNP AR-procedurerna till bana 01L kommer maximalt att användas enligt Tabell
5 nedan.

18

70% av RNP z RWY 01R (AR) antas flyga via anslutningspunkt HAMMAR och 30% via
anslutningspunkt XILAN, se Tabell 1.
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Tabell 5 Trafikscenario för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 01L per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP y RWY 01L (AR)
2 108
1 000
3 108

RNP AR-procedurerna till bana 01L bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 6 nedan.
Tabell 6 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 01L
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa
7.3

RNP y RWY 01L (AR)
72 ton bränsle
226 ton CO2
34 ton bränsle
107 ton CO2
106 ton bränsle
334 ton CO2

Trafikscenario och bränslebesparing för RNP RWY 19R (AR)
RNP AR-procedurerna till bana 19R bedöms maximalt kunna användas enligt
Tabell 7 nedan.
Tabell 7 Trafikscenarier för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 19R per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP x RWY 19R (AR)
1 050
840
1890

RNP y RWY 19R (AR)
575
460
1035

RNP AR-procedurerna till bana 19R bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 8 nedan.
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Tabell 8 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 19R
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

7.4

RNP x RWY 19R (AR)
44 ton bränsle
139 ton CO2
35 ton bränsle
111 ton CO2
79 ton bränsle
251 ton CO2

RNP y RWY 19R (AR)
14 ton bränsle
44 ton CO2
11 ton bränsle
35 ton CO2
25 ton bränsle
78 ton CO2

Total bränslebesparing för sökta ändringar
För det fall den trafikvolym Swedavia söker tillstånd till flyger RNP AR istället
för ILS-inflygning och om flygtrafikens tid i väntläge i luften kan minskas till
hälften med hjälp av EoR bedöms knappt 2 000 ton bränsle sparas per år vilket
motsvarar cirka 6 300 ton koldioxidutsläpp (CO2) per år.
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Till:

Nacka Tingsrätt
Mark- och Miljödomstol

Mål:

M6547-20

Vi motsätter oss att den kurvade inflygningsleden RNP x RWY 01R gonkänns av
Miljödomstolen.
DAGENS SITUATION
Merparten av alla starter från Arlanda går i ett koncentrerat stråk över Upplands-Bro. Detta
innebär att bullersituationen i det område som då berörs är oacceptabelt. I dokumentet
"ändringstillstånd - inflygningsprocedurer och bananvändningsmönster", på sidan 14, figur 8
och 9 har en röd ruta lagts in som visar dagens situation samt hur den nya kurvade
inflygningsleden önskas förläggas. Figur 10 visar att även flyg från Bromma flyger över denna
ruta. Vid syd och sydvästliga vindar sker de flesta av starterna över detta område. Området
överflygs även vid ostliga vindar från bana 08. Undertecknande bor i mitten av denna ruta,
just där 19R och 19L sammanstrålar. Frekvensen av startande plan upplevs som särskilt
störande. Även bullernivåerna vid varje överflygning upplevs som höga. Vid nordliga vindar
går inte starterna från Arlanda koncentrerat över beskrivet område. Om Swedavias planer
accepteras kommer landningar att gå över detta område vid nordliga vindar, vilket medför
att det ständigt föreligger störande flygbuller vid alla vindförhållanden.
SWEDAVIAS ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND
Swedavia ansöker om att utöka flygverksamheten samt etablera en rad nya kurvade
inflygningsleder. Kurvad inflygning RNP 01R har förlagts så att den korsar det område som är
markerat enligt tidigare och som redan idag är mycket bullerutsatt från startande flyg. Den
föreslagna dragningen RNP x RWY 01R korsar 19R och 19L just där dessa sammanstrålar. Det
är minst sagt förvånande att man föreslår denna dragning som innebär att ett antal
fastigheter, som redan är mycket bullerutsatta av startande flyg, även ska utsättas för
landande flyg. I Kap 2 3§ står det att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Det verlar
som om miljöhänsyn endast gäller tätorter. Miljöhänsyn måste även gälla för glest bofolkade
områden. Vid ett antal tillfällen har stora långdistansplan använt RNP x RWY 01R (eller 01L)
och då har vi observerat ett mycket högt buller. Om nattflygningar eller morgonpeaken
förläggs över området skulle sömnen störas.
SPRIDNING AV FLYGVÄGAR
I Swedavias dokument beskrivs hur bränsle sparas genom att flygvägarna blir kortare om
man använder kurvade landningar. Bränsle kan kan också sparas om starande flyg inte flög
omvägar. Istället för att samla ihop starter från flera banor i ett fåtal koncentrerade
utflygningsstråk kan man sprida utflygande trafik. Detta ger också en förkortningar av
flygvägarna och därmed sparas också bränsle. Genom att fördela överflygande startande och
i större mån landande plan uppnås även en bättre fördelning av bullerbördan.

2 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - KS 20/0713-17 Ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport : Skrivelse från boende

BULLERBERÄKNINGAR
Bullerberäkningar har gjorts med beräkningsmodellen INM 7.0d i enlighet med ECAC Doc 29,
3rd edition och ICAO doc 9911. De beräkningar som gjorts visar hur buller sprids i direkt
anslutning till flygplatsen. Men buller finns även 20 km från flygplatsen i närheten av
flygvägar för startande och landande flyg. Hur man påverkas är av flygbuller beror på
bullernivå samt hur ofta man exponeras. Starter sker ofta var 90:e sekund. Dessutom verkar
bullerberäkningar baseras mest på buller från motorer. Det buller som ett långdistansplan,
tex Boing 777 eller Airbus A330, genererar under en kurvad landning verkar inte beröras i
bullerberäkningarna. Hög hastighet tillsammans med låg höjd genererar ett lågfrekvent
buller som är mycket störande på marken. Ljudet från motorerna låter mindre än bullret från
turbulensen kring flygplanets olika delar. Detta lågfrekventa buller har hög energi och är
mycket störande. Vi tvivlar på att detta tas med i Swedavias bullerberäkningarna.

SLUTSATS
Att förvärra bullersituationen över ett redan bullerutsatt område kan inte vara att tillämpa
en god miljöhänsyn. I linje med miljöbalken borde denna redan dåliga situation inte
göras ännu värre. Konsekvensfördelningen av förslagna kurvade flygled slår ojämnlikt och
drabbar de som valt att leva mellan tätorter en mycket sämre miljö, sett till buller och
utsläpp. Livskvaliteten blir i hög grad lidande. Därför föreslår undertecknade att RNP x RWY
01R inte beviljas tillstånd.

Bro 5/12 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 20/0843
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Ombudgetering av medel Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att överföra 3 500 Tkr till
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef beslutade den 11 maj 2020 om förändringar i
organisationen inom Samhällsbyggnadskontoret att gälla från den 1 september
2020. Genom förändringen så upphörde Tekniska avdelningen som egen
avdelning. Tekniska avdelningens stabsfunktion överfördes istället till
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning och fick därmed ett utökat uppdrag
att stödja hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom
tekniska nämnden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att kostnader
för den före detta tekniska avdelningens stabsfunktion inklusive teknisk chef
flyttas över från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaderna
beräknas till 3 500 Tkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021



Protokollsutdrag §113 Tekniska nämnden den 7 december 2020



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 november
2020



Delegationsbeslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret
daterad 11 maj 2020, KS 20/0001



PM, Förändrad organisation – Samhällsbyggnadskontoret, daterad 9
april 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Samhällsbyggnadschef beslutade den 11 maj 2020 om förändringar i
organisationen inom Samhällsbyggnadskontoret att gälla från den 1 september
2020.
Genom förändringen så upphörde Tekniska avdelningen som egen avdelning.
Tekniska avdelningens stabsfunktion överfördes istället till
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 20/0843

Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning och fick därmed ett utökat uppdrag
att stödja hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom
tekniska nämnden.
Frågor som avser bostadsanpassningsbidrag ligger kvar inom Tekniska
nämndens ansvarsområde men flyttades från Tekniska avdelningens stab till
avdelningen Gata/Park/trafik. Den budgeten behålls inom nämndens
ansvarsområde.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att kostnader för den före detta
tekniska avdelningens stabsfunktion samt teknisk chef flyttas över från
Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaderna beräknas till 3 500 Tkr.

Barnperspektiv
Då Tekniska nämndens budget omfattar kommunal verksamhet innefattar det
även barnen. Genom överföringen av funktioner till kontorsledningen skapas
bättre samordning och informationsutbyte som bidrar till att bästa möjliga
hänsyn tas till barn och ungdomar.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Delegationsbeslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret
daterad 11 maj 2020, KS 20/0001
2. PM, Förändrad organisation – Samhällsbyggnadskontoret, daterad 9
april 2020
Beslut sänds till
Tekniska nämnden

2 (2)

3 Ombudgetering av medel Tekniska nämnden - KS 20/0843-1 Ombudgetering av medel Tekniska nämnden : KS 20_0001-21 Beslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret

DELEGATIONSBESLUT

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-05-11

KS 20/0001

Ida Texell
Kommunledningskontoret

Beslut om organisation för
Samhällsbyggnadskontoret
Härmed beslutas om ny organisation för Samhällsbyggnadskontoret i enlighet
med upprätta PM samhällsbyggnadskontoret organisation 9 april 2020.
Förändringen avses träda i kraft från 1 september 2020.
Enligt punkt A 8.3 i Kommunstyrelsen delegationsförteckning, antagen den 29
januari 2020 § 21, KS 20/0020.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

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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PM
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
mathias.rantanen@upplands-bro.se

2020-04-09

Förändrad organisation Samhällsbyggnadskontoret
Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets organisation föreslås förändras avseende
övergripande strategisk planering (ÖS), tekniska avdelningen, miljö- och
livsmedel samt samhällsbyggnadskontorets stab. Förändringen enligt förslaget
gäller från 1 september 2020.
Förändringen berör 4 avdelningar – tekniska avdelningen, övergripande
samhällsplanering, miljö och livsmedel, alkohol och tobak. Medarbetare och
arbetsgrupper kommer att informeras via information och dialog vid
arbetsplatsträffar inom varje avdelning/enhet samt vid kontorets
samverkansmöten vid två kommande tillfällen.

Förslaget
Vad består ändringarna av?

Samhällsbyggnadschefen har för avsikt att genomföra en
organisationsförändring i syfte att anpassa organisationen utifrån kommande
chefsvakanser samt förväntade förändrade ekonomiska förutsättningar för
kommunen under innevarande år och inför 2021. Förändringen enligt förslaget
kommer att börja gälla från 1 september 2020.
Genom förändringen så upphör Tekniska avdelningen som egen avdelning.
Tekniska avdelningens stabsfunktion överförs istället till
Samhällsbyggnadskontorets stab och får därmed ett utökat uppdrag att stödja
hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom tekniska
nämnden.
Inom Samhällsbyggnadskontorets stab så inrättas tjänst som biträdande
samhällsbyggnadschef som stöder samhällsbyggnadschefen i sitt uppdrag.
Denna tjänst ersätter tidigare tjänst som stabschef.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Nuvarande enheter inom tekniska avdelningen – Gata/Park/Trafik, Mät- och
GIS, Vatten och avlopp och avfall – utgör framgent egna avdelningar och
kopplas då operativt till Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning.
Frågor som avser bostadsanpassningsbidrag flyttas från Tekniska avdelningens
stab till avdelningen Gata/Park/trafik.
Avdelningen för övergripande samhällsplanering (ÖS) flyttas och
verksamheten läggs direkt under Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning.
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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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-04-09

Avdelningarna miljö och livsmedel, alkohol och tobak slås ihop tillsammans i
en ny gemensam avdelning miljö- och hälsoskyddsavdelning.
En grundläggande ansats med förändringen är att ansvar och mandat att fatta
beslut fortsatt ska ligga nära den operativa verksamheten som möjligt. Samtliga
avdelningschefer ingår i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och
rapporterar direkt till samhällsbyggnadschefen.
Avdelningscheferna är ansvariga för den operativa verksamheten inom sina
respektive avdelningar, vilket innebär har ekonomi-, personal och
arbetsmiljöansvar.
Samhällsbyggnadschefen är personalansvarig för avdelningscheferna. Utöver
detta har samhällsbyggnadschefen även personalansvar för nivåerna placerade
direkt på kontorsledningsnivå det vill säga, kvalitet, utredning och
projektsamordning samt strategisk och övergripande planering.
Förändringen utesluter inte att det i framtiden finns möjlighet att inom
avdelningen inrätta mindre enheter. Detta beroende av verksamhetens
utveckling, storlek och behov av arbetsledning samt de ekonomiska
förutsättningarna.
Bild – förslagen ändrad organisation inom Samhällsbyggnadskontoret
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-04-09

Vad blir personalkonsekvenserna?

Förändringen träder ikraft den 1 september 2020. Förändringen påskyndas av
att tjänsterna som stabschef inom samhällsbyggnadskontoret samt
avdelningschef översiktlig strategisk planering blir vakanta under sommaren.
Sammantaget tas tre chefstjänster inom Samhällsbyggnadskontoret bort genom
förändringarna.
Ansvaret för frågor som gäller bostadsanpassningsbidrag flyttas från tekniska
avdelningens stab till avdelningen Gata/Park/Trafik.
Förslaget till ny organisation innebär inga förändrade arbetsuppgifter för
berörda medarbetare inom avdelningarna.
Samhällsbyggnadskontorets avdelningar

Avdelningar

Ansvarig nämnd

Beskrivning

Kontorsledning

Kommunstyrelsen

Leder och koordinerar kontorets
verksamheter. Ansvarar för
kommunens övergripande fysiska
planering och statistikverksamhet.

Miljö och hälsa
och Livsmedel,
alkohol och tobak

Bygg- och miljönämnden

Är en lokal prövnings- och
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, alkohollagen och
ett flertal andra lagstiftningar.

Bygglov

Bygg- och miljönämnden Ansvarar för myndighetsutövningen
enligt plan- och bygglagen inom
områdena bygglov, förhandsbesked,
anmälan och tillsyn.

Plan

Kommunstyrelsen

Ansvarar för den fysiska
detaljplaneringen enligt PBL

Mark- och
exploatering

Kommunstyrelsen

Ansvarar för genomförandefrågor
enligt PBL samt kommunens
markförvaltning

Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Ansvarar för drift och skötsel av
kommunens gator, parkmark och
allmänna platser.
Ansvarar för bedömningar av
bostadsanpassningsbidrag.
Ansvarig myndighet i trafikfrågor.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-04-09

Mät- och GIS

Tekniska nämnden

Ansvarar för kommunens kart- och
mätverksamhet, stomnät samt
tekniska åtgärder inom FBL.

Vatten och avlopp

Tekniska nämnden

Ansvarar för vatten- och avlopp
inom det kommunala VAverksamhetsområdet enligt lagen om
allmänna vattentjänster (LAV).

Avfall

Tekniska nämnden

Ansvarar för kommunens
renhållning/avfallshantering och
kretsloppscentraler.

Konsekvensbeskrivning
Liggande förslag till förändring av Samhällsbyggnadskontorets organisation är
en anpassning till kommunens kommande ekonomiska förutsättningar. Detta
utifrån rådande konjunkturläge samt konsekvenserna av den pandemi Sverige
och resten av världen befinner sig i. Rådande ekonomiska förutsättningar
ställer krav på översyn av organisation och förslag till möjliga
effektiviseringar.
Med föreslagen förändring i indelning i avdelningar och med ett tydligt ansvar
i chefsroll avseende både uppdrag och mandat kan fortsatt förväntas en
utveckling av verksamheterna i frågor som berör planering av arbete, styrning
och uppföljning av ekonomi och ärendebalanser. Genom ett delegerat ansvar så
förväntas en god utväxling av avdelningarnas fortsatta utveckling och tillväxt
genom att det skapas korta besluts- och samordningsvägar mellan
Samhällsbyggnadschef, biträdande samhällsbyggnadschef och respektive
avdelning.
Förändringen förväntas också fortsätta främja samordning och
informationsutbyte mellan avdelningarna. Kritik har tidigare riktats mot vissa
av kontorets arbetsprocesser och bristen på information i plan- och
genomförandeprojekt som är av avdelningsövergripande karaktär.
Avdelningscheferna ingår i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp samt
deltar också i kontorets tillväxtforum. Tillväxtforum är det forum då
information om pågående eller kommande uppdrag utbytes, rådgörs och
eventuellt samordnas. Forumet är operativt men inte beslutande. Respektive
avdelning och nämnd äger alltså beslutsansvaret för sina respektive frågor.
Genom att skapa nya forum och kontaktytor för samordning och
informationsutbyte där avdelningscheferna deltar förväntas förutsättningar för
framförhållning och bättre resurs- och arbetsplanering.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-04-09

Berörda IT-miljöer i kommunen
Den organisatoriska förändringen och namnbytet kommer att leda till att
informationen och strukturen i några av kommunens IT-miljöer behöver
uppdateras och/eller förändras. IT-funktionen är informerad om förändringen.
Inga omdelbara kritiska insatser behöver dock verkställas utan anpassningar
kommer att ske löpande framöver.
Förslaget påverkar i första hand kommunens beslutsstödsystem,
ärendehanteringssystem, ekonomisystem och personalsystem. Utöver dessa
påverkar förändringen även de Word-mallar som kommunen använder och den
information som finns på kommunens externa och interna webbplats.
Arbetsmiljö
Som vid alla förändringar krävs ett arbete med att skapa nya arbetssätt och
utveckla gruppen. I denna process är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet
att delta i utvecklingsarbetet så att de känner delaktighet. Det krävs också att ett
arbete med grupputveckling inom de nya arbetsgrupperna görs och att man tar
tillvara de erfarenheter och kunskaper som medarbetarna i gruppen har. Så
snart organisationsförändringen är genomförd kommer därför planeringssamtal
med medarbetare och den närmaste arbetsgruppen att inledas.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Kommunledningskontoret
Datum

Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0649
Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Handlingsplan mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck antas.
2. Kommunfullmäktige ger Trygghetutskottet mandat att vid behov
utveckla handlingsplan för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
och förtryck.

Sammanfattning
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Ett kommunövergripande arbete
mot våld i nära relation i Upplands-Bro inleddes under våren 2018 då en
strateg har anställdes på halvtid för att samordna arbetet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet mot våld i nära
relation Upplands-Bro. Kartläggningen genomfördes under våren 2018.
Utgångspunkten var att först se över hur verksamheterna inom Upplands-Bro
kommun arbetar idag för att sedan kunna se vilka strategiska steg som behöver
tas framöver. Det är av vikt att arbetet går i linje med det kommunövergripande
arbetet för hållbar utveckling.
Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 20 november 2020 lyftes
handlingsplanen på nytt efter tidigare återremiss i Kommunstyrelsen.
Trygghetsutskottet beslutade då att föreslå Kommunstyrelsen att
rekommendera Kommunfullmäktige att anta handlingsplanen samt att ge
Trygghetsutskottet mandat att vid behov utveckla handlingsplanen för att
möjliggöra ett levande och anpassningsbart kommunövergripande
styrdokument. Trygghetsutskottet beslutade även att göra en mindre revidering
av rubriceringen av handlingsplanen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2020.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0649
Kommunledningskontoret


Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck



Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer KS 19/0148



Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer SN 18/0162
Trygghetsutskottets beslut § 35 Handlingsplan mot våld i nära relation
samt hedersrelaterat våld och förtryck



Ärendet
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Ett kommunövergripande arbete
mot våld i nära relation i Upplands-Bro inleddes under våren 2018 då en
strateg har anställdes på halvtid för att samordna arbetet.
Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet för att
förebygga och minska våld i nära relation Upplands-Bro. Kartläggningen
genomfördes under våren 2018. Utgångspunkten var att först se över hur
verksamheterna inom Upplands-Bro kommun arbetar idag för att sedan kunna
se vilka strategiska steg som behöver tas framöver. Det är av vikt att arbetet går
i linje med det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling.
Handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck hanterades i Socialnämnden 21 februari 2019 då följande beslut
fattades:
”1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan som ett
underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.”

I den befintliga handlingsplanen ”Utmaning: Att förebygga och minska våld i
nära relation” med syfte att förebygga och minska våld i nära relation, samt i
beslut kopplande till denna plan, föreslogs utveckling av handlingsplanen på
Socialkontoret:
”Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för
en tydlig utveckling av insatser som leder till att förebygga våld i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanens aktiviteter
ska vara tidsatta och följas upp regelbundet.”
Socialnämnden valde att även att tillstryka att handlingsplanen även ska riktas
mot hedersrelaterat våld och förtryck.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0649
Kommunledningskontoret
Vid Kommunstyrelsens sammanträde antogs ej handlingsplanen i sin helhet
och ansvaret för att utveckla handlingsplanen ålades Kommunledningskontoret
10 april 2019:
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den befintliga
handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.
2. Ärendet rubriceras om till: ”Handlingsplan för att förebygga och minska våld i
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck”

Vid Trygghetsutskottets sammanträde den 20 november 2020 lyftes
handlingsplanen på nytt och Trygghetsutskottet beslutade då att föreslå
Kommunstyrelsen att rekommendera Kommunfullmäktige att anta
handlingsplanen samt att ge Trygghetsutskottet mandat att vid behov utveckla
handlingsplanen för att möjliggöra ett levande och anpassningsbart
kommunövergripande styrdokument. Trygghetsutskottet beslutade även att
göra en mindre revidering av rubriceringen av handlingsplanen.
Beslut om att anta handlingsplanen samt att ge Trygghetutskottet mandat att
vid behov utveckla handlingsplanen mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck möjliggör för en framtida revidering inom
utpekade utvecklingsområden och behovsområden.

Barnperspektiv
Barn påverkas starkt av våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck, både våld riktat mot barnet självt och våld riktat mot andra i familjen/i
barnets närhet. I handlingsplanen beaktas barnperspektivet och i revidering av
planen kommer detta att beaktas inom alla områden, mot bakgrund av att alla
barn har rätt att växa upp i frånvaro av våld.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck

3 (4)

Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck - KS 20/0649-5 Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck : Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Datum

Vår beteckning

KS 20/0649
Kommunledningskontoret
2. Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer KS 19/0178
3. Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer SN 18/0162
4. Trygghetsutskottets beslut § 35 Handlingsplan mot våld i nära relation
samt hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut sänds till
 Trygghets- och preventionschef
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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. Allt finns på armlängds avstånd.
Rapport
Text:

, Upplands-Bro kommun

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Innehåll

Inledning

Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Det är fler kvinnor än män som
utsätts för våld i nära relation.
Våld mot kvinnor definieras i Istanbulkonventionen1 som:
" ... ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av
kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen
kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller
fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det
sker i ett offentligt eller privat sammanhang." (artikel 3.a.)
Det är viktigt att sätta ljus på att våld i nära relation är en situation som oftast
föregåtts av en ”normaliseringsprocess” där en successiv förskjutning av
gränser för vad som är acceptabelt inom relationen har skett. Våld kan också
ske i en hederskultur och skiljer ut sig genom att våldet då är kollektivt
sanktionerat av människor i omgivningen.
Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet för att
förebygga och minska våld i nära relation Upplands-Bro. Kartläggningen
genomfördes under våren 2018. Utgångspunkten var att först se över hur
verksamheterna inom Upplands-Bro kommun arbetar idag för att sedan kunna
se vilka strategiska steg som behöver tas framöver. Det är av vikt att arbetet går
i linje med det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling. Samverkan
med andra aktörer såsom föreningslivet, polis, kvinnojouren Anna,
primärvården och bostadsbolagen är avgörande för att lyckas med arbetet att
förebygga och minska våld i nära relation. Kartläggningen bifogas som bilaga
och syftar till att ge en bakgrund och ett sammanhang för arbetsområdet att
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun, samt visa
på arbetet som görs inom den kommunala verksamheten.
Ett kommunövergripande arbete för att förebygga och minska våld i nära
relation i Upplands-Bro har inletts under våren 2018 då en strateg har anställts
på halvtid för att samordna arbetet. Tjänsten är placerad inom socialkontoret på
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. Tjänsten finansieras av

1

Istanbulkonventionen kallas Europarådets konvention förebyggande och bekämpning av våld
mot kvinnor och av våld i hemmet då konventionen undertecknades i Istanbul maj 2011. Den
trädde i kraft i Sverige november 2014.
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kommunen och det finns externa medel sökta från Socialstyrelsen för att
genomföra vissa insatser inom området.
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1.1

Innehåll

Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära
relation

Målet är att skapa en handlingsplan för att utveckla arbetet inför 2019 med
aktiviteter på såväl lång och på kort sikt som kan följas upp. Det är viktigt att
dessa integreras i ordinarie styrsystem och att varje nämnd ser vad den egna
verksamheten kan bidra med. Arbetet samordnas av relationsvåldsstrategen.
Övergripande syfte är att förebygga och minska våld i nära relation genom att
utveckla det strategiska arbetet, samverkan och fördjupa den kollektiva
kunskapen inom området.
Innehåll:
Organisation
•

Integrera arbetet för att förebygga och minska våld i nära relation med
övrigt strategiskt förebyggande arbete i kommunen. Detta för att arbeta
mer effektivt utifrån risk- och skyddsfaktorer. Under det Förebyggande
rådet kommer olika operativa samverkansgrupper skapas, varav en
grupp ska ha fokus på att förebygga och minska våld i nära relation. I
grupp bör socialtjänsten, elevhälsa, gymnasier, fritid, polis och
Kvinnojouren Anna ingå. Gruppen bör samordnas av strategen för våld
i nära relation och syfta till att skapa ett effektivt operativt arbete med
samsyn.

Ökad kunskap
•

Skapa ett nätverk i kommunen som träffas två gånger per år för att
sprida kunskap genom föreläsningar och presentationer av olika
verksamheter. Nätverket ska utgöra en arena för samverkan och
erfarenhetsutbyte. Inbjudna kommer att vara kommunala verksamheter
såväl som andra berörda aktörer i kommunen.

•

Kunskapsseminarium och workshops för politiker och
kommunledningen med syfte att öka kunskap om effektivt arbete för att
förebygga och minska våld i nära relation.

•

Ta fram en plan för att fler berörda inom kommunens olika kontor ska
genomföra webbutbildningen från Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

•

Utveckla hemsidan med enkel och lättillgänglig information. Det finns
idag ett system, Infogeneratorn, som är framtagen av Länsstyrelserna
för att ge lättillgänglig och korrekt information på olika språk.

•

Ta fram, ett för kommunen gemensamt, informationsmaterial att sprida
inom kommunens verksamheter, till exempel affischer och flyers.
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Information ska finnas om var man kan vända sig inom kommunen, om
Kvinnojouren Anna, Origo, BRIS och eventuellt fler aktuella aktörer.
Under workshopen lyftes flera möjligheter till att sprida information
fram som till exempel att skolbibliotek och bibliotek kan ha tema om
våld via bokutställningar.
Samverkan
•

Utveckla dialogforum med lokalinvånare och samverkan med det lokala
föreningslivet med syfte att förebygga och minska våld i nära relation.
Vidare är syftet att stärka sammanhållningen bland kommuninvånare
samt förståelsen för det lokala arbetet bland kommunanställda och
förtroendevalda.

•

Fördjupat samarbete med Origo utifrån hedersrelaterat våld via
Integrationsenheten i Upplands-Bro kommun.

Utveckling av arbetssätt
•

•

•

Kommunövergripande checklista för hur Upplands-Bro kommun
arbetar för att uppmärksamma och synliggöra våld i nära relation och
rutiner för orosanmälningar samt hur samverkan med föräldrar, förskola
och skola ska ske efter anmälan.
Förändra rutinen att ekonomiskt bistånd betalas ut till enbart mannen
(eller till endast en part om det är ett samkönat par) till att det ska
betalas ut till båda makarna i ett hushåll.
Se över möjligheterna att arbeta med metoden Huskurage som drivs av
en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära
relation genom att ge grannar verktyg att agera. Huskurage är en policy
som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att
någon far illa.
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2

Bilaga: Kartläggning av arbete för att
förebygga och minska våld i nära relation

2.1

Våld i nära relation - hur vanligt är det?

Våld förekommer i alla åldrar och i samtliga samhällsgrupper. Det är drygt 25
procent av Sveriges kvinnor som utsatts för våld i nära relation och cirka 17
procent av männen. Det är lika vanligt förekommande i homosexuella som
heterosexuella relationer. Det finns kvinnor som slår män men i majoriteten av
fallen är det män som slår kvinnor. Det sambandet stärks ju grövre våld som
används. Kvinnor har även en högre utsatthet för dödligt våld i en nära
relation.2
2.1.1 Utsatta grupper
Det finns faktorer som kan bidra till ökad utsatthet och sårbarhet för våld,
direkt eller indirekt.
•

Barn som är utsatta eller bevittnar våld

•

Kvinnor och barn som lever i en hederskultur

•

Personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar utifrån
beroendeställning

•

Missbrukande kvinnor

•

HBTQ-personer

•

Äldre

I sammanhanget bör nämnas att personer som är 65 år och uppåt är en växande
grupp i befolkningen och även i denna grupp förekommer våld. Det finns även
en särskild utsatthet i gruppen på grund av sjukdom som påverkar
personligheten och kan utlösa våldstendenser hos de äldre som påverkar deras
anhöriga och även brukare emellan. I en rapport från Länsstyrelsen3 lyfts att
detta inte alltid ses som våld i nära relation och därför inte registreras eller
anmäls. Äldre som behöver mycket vård från till exempel anhöriga, löper
också större risk att bli utsatta för våld då de befinner sig i beroendeställning
och de anhöriga befinner sig i en pressad situation.
En intressant aspekt på utsatthet för våld som lyftes på nationella
kvinnofridskonferensen i maj 2018 var att vara mamma. Att just sårbarheten –
rädslan att förlora sina barn – kan leda till att kvinnor stannar i en våldsrelation.

SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga.
Länsstyrelsen Rapport 2017:20: Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om
kommunernas arbete 2017.
2
3
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Viktigt att notera är att de allra flesta våldsutsatta kvinnor är mammor och att ta
detta i beaktande vid stöd och hjälp.

Ett paradigmskifte har skett

2.2

Den senaste tioårsperioden har arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära
relation genomgått ett paradigmskifte. Idag tar samhällets olika aktörer allt
större ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta vuxna och till barn som
har bevittnat eller själva utsatts för våld. Tidigare har arbetet främst drivits av
ideella krafter. Kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp tydliggjordes 2007
genom en skärpning av socialtjänstlagen (SoL) samt 2014 gjordes ett
förtydligande av då Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om våld i
nära relationer infördes.
Sedan några år tillbaka har det skett en förskjutning till att prata om våldet i
könsneutrala termer. Den pendeln är dock på väg tillbaka och vid Nationella
Kvinnofridskonferensen4 i maj 2018 pratade flera av Sveriges experter och
politiker inom området om vikten att våga prata om våldet ur ett genus - och
strukturellt perspektiv, just för att tydliggöra att kvinnor är mer utsatta än män.
I och med det bör vi använda begreppet kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor såväl som begreppet våld i nära relation – för att inkludera andra grupper som
drabbas av våld.

2.3

Två viktiga begrepp att definiera

2.3.1 Våld
Våld är en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och får denna person att göra något
mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill. 5
Olika former av våld

•
•
•

•

4

Fysiskt våld kan bestå av alltifrån hårda grepp, knuffar och örfilar till
knytnävsslag, sparkar och användande av vapen.
Det psykiska våldet kan handla exempelvis om hot, tvång, trakasserier,
glåpord, förlöjliganden, kontroll, och social isolering.
Sexuellt våld kan innebära att tvinga någon till sexuella handlingar, tvinga
någon att titta på pornografi, sexuella trakasserier, sexuellt kränkande språk
och våldtäkt. Det kan också handla om könsstympning och tvångsgifte.
Materiellt och ekonomiskt våld kan bestå av att ha sönder ägodelar som
betyder mycket för den andre, stöld, att vägra den utsatta insyn i ekonomin
och ekonomisk kontroll.

Nationell Kvinnofridskonferens 29 - 30 maj, 2018. Anordnad av Nationell myndighetssamverkan

för kvinnofrid
5

Definition av Per Isdal, grundare av Alternativ till våld.
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Våld i form av försummelse riktas ofta mot personer med nedsatt
funktionsförmåga som har svårt att i vissa avseenden klara sig själva. Det kan
exempelvis handla om att inte ge den utsatta sin medicin eller mat, att inte
hjälpa personen till sin rullstol från sängen och att inte ge hjälp med personlig
hygien och annat.

Ibland utövas inte våldet aktivt så ofta, det räcker att det finns där latent och att
den utsatta vet att det kan upprepas, för att skapa en otrygg situation och
begränsa och kontrollera den utsatta i dennes vardag.
2.3.2 Nära relation
Begreppet närstående är könsneutralt och syftar på varje person som den
våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla
om såväl makar, partners, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar,
syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som den
våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till.
Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån
familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 6

2.4

Våld och hälsa

Våld i nära relation har konstaterats vara ett av de allvarligaste problemen mot
kvinnors hälsa enligt WHO (Världshälsoorganisationen) 2013. Det utövas
främst av män som de har eller haft en nära relation med. 7
Då våld i nära relation och det grövsta våldet är riktat mot kvinnor är det i
sammanhanget av vikt att se vilka konsekvenser våldet har för kvinnors hälsa.8
•

Tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är tre till fyra gånger
vanligare hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld.

•

Depression är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld.

•

Fysisk ohälsa är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld,
till exempel är hjärtinfarkt två till fyra gånger så vanligt i denna grupp.

•

Försäkringskassan handlägger cirka 11 000 fall årligen gällande
sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till misshandel,
grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.9

6

SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck.
7
SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck
8
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En befolkningsstudie om kvinnors
och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.
9
Brottsförebyggande rådet, bra.se
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Men det handlar inte bara om utsatta kvinnor

2.5.1 Barn
Begreppen kvinnofrid och våld i nära relation används parallellt för att belysa
att arbetet dock inte enbart handlar om våldsutsatta kvinnor. Det är till exempel
av vikt att uppmärksamma att det ofta finns barn som påverkas av våldet,
antingen direkt genom att även de är våldsutsatta eller indirekt genom att vara
vittne till och att leva i ett sammanhang där våld är en del av vardagen. Det tar
sig i uttryck i olika former av fysisk och psykisk ohälsa, varav ett exempel är
svårigheter att koncentrera sig i skolan. Utifrån konventionen om barns
rättigheter ska barns bästa vara i fokus och det är centralt att komma ihåg i
detta arbete när det finns minderåriga barn med i bilden.10
2.5.2 Hedersrelaterat våld
I ett sammanhang som präglas av hederskultur är det kollektivets (familjens
eller släktens) intressen överordnade individens. Det bygger på traditioner och
normer och det finns ett samband mellan utövande av religion och strävan efter
att bevara heder. Däremot finns det inget samband mellan någon specifik
religion och våld. Förtryck med hänvisning till heder återfinns inom olika
etniska och religiösa grupper.11 I hederskultur sker det alltid repressalier om en
person bryter mot regler eller normer där familjens heder kan vanäras. Det är
framförallt normer kring sexualitet och relationer som är i fokus. Kvinnor och
män bidrar till att reproducera hederskulturen och ofta är det såväl familj, släkt
som grannar som ser till att den sociala kontrollen upprätthålls.
I Sverige är det uppskattningsvis cirka tio procent av unga upp till 25 år som är
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är cirka 100 000 människor,
varav de flesta är flickor och kvinnor.12
Hedersrelaterat våld innefattar bland annat:
•

Flickor utsätts för könsstympning, vanligtvis mellan 4 och 14 år.13

•

Förbud mot kärleksrelationer innan äktenskap.

•

Att inte få välja partner själv.

•

Frånskilda kvinnor anses bryta mot familjens och släktens heder och kan
därför utsättas för våld och förtryck.

•

Särskilt utsatta är HBTQ-personer då tvåsamhet och heterosexualitet är norm.

10

Regeringskansliet (2014): Konventionen om barns rättigheter med strategi för att stärka
barns rättigheter i Sverige.
11
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskapsoch forskningsöversikt.
12
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga.
13
UNICEF 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern
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Särskilt utsatta är även personer med funktionsnedsättning då de ofta är
mycket beroende av sin omgivning. (Denna utsatthet för våld återfinns dock
oavsett kontext, till stor del på grund av sin beroendeställning.) 14

Att tänka på:
•

14

Då hederskultur är rådande är det vanligt att det som rör familjen hålls inom
just familjen. Det anses självklart att inte prata med till exempel personal
inom förskola, skola och socialtjänst om problem. Det gör det än mer viktigt
att personal som möter familjer i olika verksamheter både har kunskap och
vågar fråga om de uppfattar signaler att hedersrelaterat våld eventuellt
förekommer.

Origo, www.origostockholm.se (2018)

13
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3

Vad har vi att förhålla oss till?

3.1

Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Konvention kallas även Istanbulkonventionen då den undertecknades i Istanbul
11 maj 2011. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november
2014 trädde den i kraft i Sverige.15
Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet
om våld mot kvinnor i Europa.
Istanbulkonventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot
kvinnor: ”som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan
kvinnor och män.” Vidare fastslår den att våld mot kvinnor på strukturell nivå
är relaterat till kön och konstaterar att kvinnor och flickor riskerar att utsättas
för könsrelaterat våld samt våld i hemmet i större utsträckning än män. Arbetet
för att förebygga våld blir då avgörande för att kunna uppnå jämställdhet
mellan kvinnor och män. Istanbulkonventionen särskiljer sig från andra
definitioner av våld (se inledning) då den inkluderar ekonomiskt lidande. I en
förklarande rapport beskrivs att ekonomiskt lidande kan ha samband med
psykiskt våld, vilket leder till antagandet i rapporten.
”… att förebygga våld mot kvinnor är av avgörande betydelse för att uppnå
såväl formell som reell jämställdhet mellan kvinnor och män.”
Istanbulkonventionen är enkelt och praktiskt skriven i olika artiklar som pekar
ut att arbetet mot våld i nära relation bland annat ska bygga på:
•
•
•
•
•

Ett genusmedvetet förhållningssätt
Samordning av berörda aktörer, även frivilligorganisationer och civilsamhället
Se över ekonomiska resurser för att kunna bedriva ett adekvat arbete
Öka medvetenheten genom till exempel kampanjer och program
Samt att en så kallad hederskultur inte rättfärdigar någon typ av
våldshandling.

15

Regeringskansliet 2014: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld
mot kvinnor och av våld i hemmet
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Mål för jämställdhet16

Nationellt har det utformats jämställdhetspolitiska mål för att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av målen är att
mäns väld mot kvinnor ska upphöra. Det finns även en nationell strategi17
kopplad till arbetet som lyfter fram fyra viktiga områden:
•
•
•
•

3.3

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn.
Effektivare brottsbekämpning.
Förbättrad kunskap och metodutveckling

Riktlinjer för våld i nära relation för Upplands-Bro

Dessa riktlinjer är socialkontorets utgångspunkt för hur personer som utsätts
för våld i nära relation ska bemötas av kontorets anställda och hur
handläggningen ska bedrivas. Riktlinjerna innehåller även en omvärldsanalys,
hur kommunens arbete ser ut, en fördjupning kring skyddade personuppgifter
och om olika grupper såsom barn, äldre och HBTQ-personer. Även
hedersrelaterat våld tas upp i dessa riktlinjer samt andra myndigheters ansvar.
Riktlinjerna revideras varje år av Socialnämnden. I riktlinjerna står det även att
det ska finnas både förebyggande och strukturerad samverkan när det gäller
våld i nära relation i kommunen.
Dessa riktlinjer gäller dock bara socialkontoret och i det framtida strategiska
arbetet är det viktigt att sätta samverkan i fokus och se att ansvaret för att
minska våld i nära relation inte enbart är socialkontorets ansvar. Dock är det
viktigt att utgå från de riktlinjerna i det strategiska samverkansarbetet. Syftet
med riktlinjerna är följande:
•
•
•
•

Att säkerställa att de utsatta som söker hjälp får ett professionellt bemötande
och det stöd de har behov av oavsett vilken verksamhet de vänder sig till.
Att främja metod-och kompetensutveckling för personal som i sitt arbete kan
komma i kontakt med våldsutsatta personer.
Att utveckla de verksamheter som möter våldsutsatta samt utveckla
samverkan mellan dessa.
Att riktlinjerna ska ge vägledning och konkret stöd i arbetet med personer
utsatta för våld i nära relation.

16

Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-forjamstalldhet/
17
Regeringskansliet 2017: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor
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4

Samverkan och en del av ett
kommunövergripande folkhälsoarbete

4.1

Att förebygga våld som en del av ett folkhälsoarbete

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och det finns behov av att jobba
förebyggande parallellt med arbetet med att stötta våldsutsatta i vardagen och
att ha beredskap och kunna agera i akuta situationer.
Att bedriva ett strategiskt förebyggande arbete är att ta en bred ansats. Det
handlar om att förebygga stereotypa könsnormer och sexism men likväl att se
att insatser behövs inom flera områden, till exempel inom förskola, skola och
föreningsliv. Forskning visar att arbete som bidrar till förändring av normer om
genus är effektivt. Det är ett arbete som bör riktas mot såväl både unga kvinnor
som unga män. Viktigt att ta i beaktande är att arbeta normkritiskt inte handlar
om att avskaffa normer, utan att identifiera normer som begränsar människor i
sina liv, kvinnor såväl som män. Det är dessa normer ett förebyggande arbete
siktar på att förändra. Helt enkelt handlar det om att ifrågasätta vad som anses
kvinnligt respektive manligt samt arbeta för att förändra de relativt smala ramar
som finns idag.18
Ett strategiskt arbete för att förebygga och minska våld i nära relation innebär
samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun. Det är viktigt att
understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av
socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan
göras i de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att
kommunens anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika
sammanhang vid misstanke om våld.

4.2

Vad görs idag?

Den workshop som genomfördes i maj 2018 med socialkontoret,
utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret visar att det bedrivs arbete
för att förebygga och minska våld inom dessa kontor redan idag. Däremot finns
det samverkansvinster att göra, samt att intensifiera arbetet för att kunna
upptäcka och hjälpa fler som är våldsutsatta, vuxna såväl som barn. Under
workshopen arbetade man med två frågeställningar; vad gör vi idag för att
förebygga och minska våld i nära relation samt vilka steg behöver vi ta för att
utveckla arbetet. Nedan presenteras vad som görs idag inom respektive kontor.
Kompletterande underlag från kommunledningskontoret har inhämtats under
hösten 2018.

18

SOU 2014:6 Män och jämställdhet
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4.2.1 Kommunledningskontoret
Utvecklingsstaben arbetar idag strategiskt med frågor som rör integration- och
inkludering, utveckling av mänskliga rättigheter och demokrati samt
våldspreventivt arbete. Integrationsenheten arbetar med att upplysa
lokalinvånare om jämställdhet och barnaga. En plan för hållbar utveckling är
under utarbetning.

4.2.2 Socialkontoret
Socialkontoret arbetar idag utifrån de riktlinjer som tidigare nämnts. Alla
socialsekreterare inom socialkontoret utbildas i metoden FREDA. Det är en
metod som är framtagen av Socialstyrelsen för att identifiera och beskriva
våldsutsatthet. Inom vuxenenheten finns det en socialsekreterare på halvtid
som arbetar med fokus på våld i nära relation. Det finns en samordnare för
kvinnofrid för det praktiska arbetet inom socialtjänsten (området är ett av tre
som samordnaren ansvarar för). Det är få män som utövar våld som söker
hjälp, men om någon söker finns det hjälp att tillgå via öppenvården på
Härnevimottagningen. Insatserna bygger på att den som utövar våld ökar
förståelsen om sig själv och hittar alternativ till våldshandlingar.
Tillsammans med strategen för våld i nära relation ansvarar dessa tre
funktioner (specialiserad socialsekreterare och kvinnofridssamordnare) för att
delta i nätverk inom området. De nätverk som är aktuella är Origo (nätverk för
hedersrelaterat förtryck) nätverk för Stockholms nordvästkommuner samt
Länsstyrelsens strategiska nätverk.
Arbete som bedrivs inom socialkontoret uppdelat på fyra områden:
•

•

•

•

Utbildning- och kompetensutveckling som dels handlar om utbildning inom
verksamma metoder och vidareutbildning för personal och dels att bidra med
kompetens till andra enheter och kontor.
Samverkan internt och externt som syftar till att skapa ett effektivt och
tryggt arbete för de som är utsatta och även skapa ett kommunövergripande
strategiskt arbete.
Insatser inom området, som är socialtjänstens ansvar, och innefattar
utredning, samtal, bevilja insatser, stöd och skyddat boende. Om det finns
barn med i bilden ska alltid deras behov vara i centrum.
Expertkunskap handlar om att det finns personer inom de olika enheterna
som kan ”mer” om frågan, det bedrivs arbete utifrån välbeprövade metoder
och personal utbildas kontinuerligt.

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1.
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4.2.3 Utbildningskontoret
När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena
där de mest verkningsfulla metoderna återfinns.19 Förskola och skola är en
viktig arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de
verksamheterna. En viktig uppgift för skolan är att se till att alla elever får delta
i all undervisning, även sexualundervisning och idrottsundervisning. Det är
viktigt att slå fast att skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga
rättigheter, demokratiska värderingar och att barnperspektivet ska genomsyra
all verksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora möjligheter att
arbeta förebyggande till exempel med social emotionell träning och
normkritiska arbetssätt.
Arbetet som bedrivs inom utbildningskontoret är uppdelat på fyra områden.
•
•

•
•

Samtal som innefattar att ta sig tid för samtal, genomföra hälsosamtal med
elever och motivationssamtal med föräldrar/vårdnadshavare.
Utbildning och kompetensutveckling som inkluderar såväl att personalen
går på utbildningar och föreläsningar som att sprida information om vart man
kan vända sig genom anslag i de egna verksamheterna.
Samverkan inom utbildningskontoret med andra kontor inom kommunen
med syfte att stötta barn/elever och föräldrar/vårdnadshavare.
Insatser handlar om metoder, lektionsteman och värdegrundsarbete inom
skolan, men också att se och vara uppmärksam på barns och elevers beteende
och ha rutiner för orosanmälan.

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1.
4.2.4 Kultur - fritidskontoret
Inom idrotten samlas många barn och ungdomar och detsamma gäller för olika
kulturverksamheter såsom bibliotek och kulturskola. Det skapar en arena för att
arbeta förebyggande, framförallt på universell nivå. Verksamheter som syftar
till att stärka ungas självkänsla och trygghetskänsla bidrar till ett
våldsförebyggande arbete.
Arbetet som bedrivs inom kultur- och fritidskontoret uppdelat på två områden.
•
•

Viktiga vuxna som handlar om att skapa förtroendefulla relationer för att
kunna vara ett stöd och kunna slussa vidare om det finns behov av mer hjälp.
Samverkan som innebär att rådfråga, göra orosanmälningar och medverka på
möten för Elevhälsoteamen.

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1.

19

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att vänta på. Handbok för
våldsförebyggande arbete med barn och unga.
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Best practice

Trots att kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor har förtydligats
under den senaste tioårsperioden finns det begränsad forskning kring vad stödet
innehåller idag och hur det bör utformas. En avhandling20 lyfter fram
gemensam kunskap och syn på sociala problem för ett fungerande arbete inom
området. Vidare visar avhandlingen dels att behoven hos våldsutsatta kvinnor
är komplexa men också att det finns stora variationer kvinnor emellan. De
kategorier av stöd som lyfts fram som viktiga är:
•
•
•

Boende (skydd, stöd och långsiktighet)
Ekonomiskt och praktiskt stöd
Samtalsstöd (som visar sig vara den form av stöd som inte alltid går att
erbjuda inom kommuner)

Utifrån Öppna jämförelser har Sveriges kommuner och landsting identifierat
fem faktorer som främjar kvalitet inom kvinnofridsområdet inom kommuner21.
1. Många vägar in
Det handlar om att tidigt nå våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda
olika och lättillgängliga vägar till stöd, hjälp och skydd. Att ha låga
trösklar genom att bygga upp kunskap och förtroende för den stöd- och
hjälpverksamhet som kommunen erbjuder. Det finns ofta rädslor och
föreställningar om vad som kan hända om man ber om hjälp. Det
handlar även om att sprida information och göra det förebyggande
våldsarbetet tydligt och tillgängligt så att personal både vågar se och
ställa frågor.
2. Direkt och adekvat stöd och hjälp
Det handlar om att ha en tydlig process för att kunna agera snabbt.
Många våldsutsatta förminskar och förnekar sin utsatthet och därför blir
det viktigt att agera snabbt. Säkerheten för den som är utsatt och
eventuella barn måste stå i centrum. Det lyfts fram att det krävs
specialistkompetens hos en eller flera handläggare inom området och
att barnperspektivet ska stå i centrum.
3. Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
Det handlar om att bygga upp ett långsiktigt, strategiskt och målinriktat
arbete inom ordinarie styr- och ledningssystem. Det är vikt att arbetet är
politiskt prioriterat och att arbetet går från ord till handling, att hitta
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Ekström, Veronika (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts
för våld i nära relationer. Linköpings Universitet. Filosofiska fakulteten. No. 689.
21
Sveriges kommuner och landsting (2016). Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. En
undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner.

19

Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck - KS 20/0649-5 Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck : Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplan mot våld i nära
relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck

Innehåll

lämpliga indikatorer för att kunna mäta resultat och att sätta tydliga och
tidsbestämda mål och delmål.
4. Samverkan med andra samhällsaktörer
Det handlar om att upprätta en strukturerad samverkan inom
kommunen och med andra aktörer såsom polis, hälso-och sjukvård och
kvinnojourer. I samverkan är det viktigt att tydliggöra roller, ansvar och
befogenheter för att arbeta effektivt ihop.
5. Nationellt stöd
Det handlar om att det på ett nationellt plan behöver bedrivas ett aktivt
arbete genom att ta fram nationella handlingsplaner och satsningar samt
att myndigheter tillhandahåller handböcker, vägledningar och
kompetensutveckling inom området. Det innefattar även de projekt som
har varit möjliga utifrån nationell finansiering.

4.4

Vi behöver jobba på olika nivåer för att bli
framgångsrika

Förebyggande arbete behöver bedrivas på tre olika preventionsnivåer för att det
ska bli framgångsrikt. Det handlar om att arbeta på olika sätt på olika arenor
för att skapa medvetenhet om våld i nära relation och om kvinnofrid, vart man
kan vända sig och ha ett effektivt arbete med de som är utsatta. Nedan beskrivs
de tre olika preventionsnivåerna och vad arbete på respektive nivå kan innebära
inom detta område.
•

Universell nivå: är riktat mot alla barn, ungdomar och vuxna utifrån att vi
inte kan förutsäga vilka som kommer att bli utsatta. Ett universellt
förebyggande arbete är de insatser vi gör innan våldet och det hedersrelaterade
våldet har skett. Exempel på universella insatser kan vara att biblioteken
ställer fram böcker som handlar om utsatthet, våld och att leva i hederskultur
eller att unga får tillgång till program som ger verktyg för hälsosamma och
jämställda relationer. Ansvaret för det universella arbetet är delat mellan
kommunens olika aktörer, interna som externa aktörer.

•

Selektiv nivå: är akuta insatser när våldet har skett, till exempel att den
våldsutsatta och eventuella barn tas om hand i säkra miljöer och akuta skador
dokumenteras. Detta är framförallt socialtjänstens ansvar. Selektivt
förebyggande arbete riktar sig även till riskgrupper, i detta de som riskerar att
utsättas för våld.

•

Indikerad nivå: är insatser som sker efter det att våld har skett och kan
omfatta behandling av såväl våldsutsatta som våldsutövare. För den utsatta
innebär det ofta bearbetning av trauma. Det huvudsakliga ansvaret ligger hos
socialtjänsten, men ofta är det bra med samverkan med till exempel förskola,
skola och äldreomsorgen.
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4.4.1 Befintliga strukturer
Det finns idag ett Förebyggande råd som arbetar kommunövergripande för
prevention där kommunkontorets funktioner för social hållbarhet, integration
samt trygghet och säkerhet ingår. Även nyckelfunktioner från andra kontor
deltar i arbetet. Rådet är ett forum där det strategiska kommunövergripande
arbetet för att förebygga och minska våld i nära relation kan ingå för att
underlätta samverkan mellan funktioner och arbetsområden. Att arbeta
förebyggande mot våld i nära relation framgångsrikt innebär att arbeta
tvärsektoriellt och då är en effektiv samverkan central. Det går hand i hand
med drogförebyggande arbete, brottsprevention, integrationsarbete,
föräldrastödsarbete samt social hållbarhet. Vad vi än vill förebygga är ett
tvärsektoriellt samverkansarbete centralt för att lyckas.
4.4.2 Operativ nivå
Under det Förebyggande rådet kommer olika operativa samverkansgrupper
skapas, varav en grupp bör ha fokus på att förebygga våld i nära relation. I
gruppen bör socialtjänsten, elevhälsa, gymnasier, fritid, polis och Kvinnojouren
Anna ingå. Gruppen bör samordnas av strategen för våld i nära relation och
syfta till att skapa ett effektivt operativt arbete med samsyn.
4.4.3 Att våga se och våga fråga är avgörande
Avgörande för om arbetet för att minska våld i nära relation ska minska är att
anställda och medborgare ska veta vart man kan vända sig om en person
berättar om upplevelser av våld, antingen i nära relation eller hedersrelaterat
våld. Det behöver finnas lättillgänglig information på olika platser, både
digitalt och som information på till exempel skärmar eller lappar inom olika
verksamheter.
4.4.4 Kompetensutveckling
Det finns idag en webbutbildning om kvinnofrid och våld i nära relation som
tagits fram av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsen och
länsstyrelserna som nu används runt om i landet.
Ett gott exempel är Kristianstad där snart alla cirka 550 kommunanställda inom
arbete- och välfärdsförvaltningen har gått kursen. Det innefattar
behandlingspersonal, handläggare, HR-personal, SFI-anställda och personal på
utvecklingsfunktioner. I andra kommuner finns exempel på att man satt ihop
grupper inom olika områden som tillsammans går den webbaserade
utbildningen.
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Utveckling av arbetet

Under workshopen i maj 2018 togs olika förslag på utveckling fram. Utifrån
det underlaget samt den kunskap som finns om framgångsrikt arbete, följer här
förslag på vidare arbete i Upplands-Bro kommun.
En central del i arbetet är att det ska bli ”lättare” att se och våga fråga om våld
genom att öka kunskapen hos alla som möter vuxna och barn om var man kan
hänvisa vidare om det är så att personen man pratar med är utsatt för våld.
En viktig del som lyftes fram på workshopen är att lyfta och våga fråga också
när det gäller våra egna arbetskamrater, inom våra egna verksamheter. Till
exempel om en kollega har blåmärken och/eller skador. Prata med denne, visa
omsorg och öppna för dialog. Jag tror du blivit slagen. Du kan berätta om det
om det är så.
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Vill du lära mer om kvinnofridsarbete och
våld i nära relation?
1. Ekström, Veronika. (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd
till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Linköpings
Universitet. Filosofiska fakulteten. No. 689.
2. Europarådets konvention förebyggande och bekämpning av våld mot
kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Istanbul maj
2011.
3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att
vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga.
4. Nationellt Center för Kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och
förtryck – en kunskaps-och forskningsöversikt
5. Nationellt Center för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En
befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen
till hälsa.
6. SOU 2014:6 Män och jämställdhet
7. SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga.
8. SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck.
9. Sveriges kommuner och landsting. (2016) Framgångsfaktorer i
kvinnofridsarbetet. En undersökning av utvecklingen av arbetet mot
våld i nära relationer i kommuner.
10. UNICEF 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern

6.1

Hemsidor

1. Brottsförebyggande rådet, www.bra.se
2. Nationellt Center för Kvinnofrid, www.nck.uu.se
3. Origo - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld
www.origostockholm.se
4. Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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5. Agenda 2030 och de globala målen, med exempel på mål 5 om
jämställdhet mellan könen.
(http://www.globalamalen.se/internationella-dagen-avskaffandet-avvald-mot-kvinnor/)
6. Kvinnokonventionen för att belysa området som ett folkhälso- och
samhällsproblem. (http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppavald-mot-kvinnor/)
7. Barnkonventionen, ge exempel på mål 19 om barns rätt att skyddas
mot fysiskt eller psykiskt våld eller utnyttjande av föräldrar eller andra
vårdnadshavare. (https://unicef.se/barnkonventionen)
8. Helhetsgrepp - Vi delar analysen om att insatserna för att bekämpa
våld i nära relationer måste göras utifrån ett rättsligt, socialt,
ekonomiskt och hälsorelaterat perspektiv samt inte minst ur ett
jämställdhetsperspektiv.
(http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelatio
ner.4.4f12e2b41399619c73c648.html)
9. Ojämlika levnadsvillkor. Om hur konsekvenser av ojämlika
levnadsvillkor och barnfattigdom ökar barns risk att hamna i
våldsamma miljöer- och relationer.
(https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14233/pdf/rb_rapport_
2018_final.pdf samt
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/
arsrapporter/signaler/
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Socialkontoret
Datum

2018-07-09

7

Bilaga 1 Vad görs idag för att förebygga
och minska våld i nära relation?

Socialkontoret - fyra arbetsområden
Utbildning och kompetensutveckling
•
•
•
•
•
•

•

Utbildning för nyanställda
Utbildning inom metoden FREDA för berörd personal
Webbutbildning kring våld i nära relation
Fråga finns i handläggares utredningsmaterial (BAS)
Medverkan på utbildningar, interna och externa, om våld i nära relation.
Bidrar till kompetensutveckling genom informationsträffar om anmälan
och socialtjänstens arbete för förskolor, skolor och elevhälsa i
kommunen
Information på SFI om våld mot barn

Samverkan internt och externt
•
•
•
•
•
•
•

UBK5000, v1.1, 2017-03-16

•
•
•

Inrättande av tjänst som strateg för våld i nära relation för
kommunövergripande arbete och samverkan
Samverkan med Kvinnojouren Anna
Samverkan med Origo, kompetenscentrum mot hedersrelaterat förtyck
och våld.
Samverkan med polis
Samverkan med BVC
Samverkan med familjerätt
Samverkan mellan socialkontorets enheter då det ofta handlar om både
barn och vuxna
Orosanmälningar mellan enheter inom socialkontoret
Lotsa rätt genom samverkan
Informerar den utsatte om andra samhällsaktörer

Insatser
•

Tar emot anmälningar och ansökningar

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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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inleder utredning på alla barn som utsatta för våld eller bevittnat våld
hemma
Erbjuda möte
Stödsamtal & rådgivning
Utreder och placerar
Vid nybesök ställs frågan om våld
Barnens behov i centrum (BBIC), att fråga om våld även om inte
utredningen handlar om det
Polisanmälan i vissa fall
Insats familjebehandling, kommunens öppenvård Solängen
Erbjudet stöd/insatser via vår öppenvård
Erbjuder anhörigstöd
Skyddat boende
Involvera nätverk som stöd för förändring
Särskilt boende för äldre. Vi är uppmärksamma på hur besökande barn
behandlas av boende (många gånger dementa)
Alltid skydda barn
Uppmärksammar relationsvåld inom alla målgrupper

Expertkunskap
•
•
•

•
•
•

•

Speciell funktion, socialsekreterare med expertis inom våld i nära
relation inom Vuxenheten
Utreder hur våldet påverkar barnet och erbjuder stöd utifrån det på Barn
och ungdomsenheten
Kontinuerlig användning av metoden FREDA som är ett underlag för
samtal om det våld som förekommit och bedömningen av behov av
hjälp och skydd
Arbetar med Trappan som är en modell för krissamtal med barn som
upplevt våld i sin familj
Arbeta med familjen och ge stöd att inte använda våld
Gör upp planering för om förändringen inte håller i sig. Vad gör vi då?
Vem gör vad? Hur, när och vad blir konsekvenserna? Alla i familjen,
både det privata och professionella nätverket ska veta och aktiveras
Varje enhet inom myndighet har (ska ha) en representant för enheten
som jobbar lite extra i frågan.
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2018-07-09

Utbildningskontoret – fyra arbetsområden

Samtal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtal i elevhälsan
Ge utrymme till samtal
Föräldragrupper och babymassage ger utrymme till nära samtal
Prata i skolan kring barnkonventionen – öppna för samtal om barns
rättigheter
Samtal med elever om våld och värderingar. Våld är aldrig acceptabelt
Stöttande samtal
Enskilda hälsosamtal med elever (ställer direkta frågor om
hemsituation, mående och hälsa)
Motivationsarbete i enskilda samtal, till exempel kring att lämna
relation och förändra sitt beteendemönster
Förskolechef och pedagoger har gemensamma samtal med
föräldrar/vårdnadshavare

Utbildning och kompetensutveckling
•
•
•
•

Utbildning för personal kring våld i nära relation och hedersfrågor av
psykologer i Resursteamet.
Handledning för personal
Anslag i skolans lokaler om BRIS och var man kan vända sig
Resursteamet genomför föreläsningar om våld i nära relation till
skolpersonal

Samverkan
•
•
•
•
•
•

Samarbete mellan enheter inom Utbildningskontoret, till exempel att
skolpersonal uppsöker kurator vid oro
Elevhälsoteamets möten varje vecka
Rådfrågar och gör orosanmälningar till socialtjänsten
Samarbete socialtjänst kring utredningar
Samarbetar med Solängen och Bryggan
Samarbetar med Kvinnojouren Anna

Insatser
•
•
•
•
•

Arbetar med metoden ”Stopp min kropp”
Temaarbete om sexualitet och heder på språkintroduktion
Medvetandegör Barnkonventionen i verksamheten
Värdegrundsarbete i klassrum/barngrupper
Ställer frågor till föräldrar vid oro för barn
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Dokumenterar samlar information kring barnet, agerar ”ögon och öron”
genom att se till elevers beteende, uppvisade svårigheter och observerar
relation till exempel i elevstödsmöten där föräldrar medverkar
Grupper för generellt föräldrastöd
Rutiner för att anmäla inom förskola och skola
Förskolan arbetar kring ett material med figuren ”Liten och trygg”
Förskola arbetar med barnen kring känslor. Att bära hemligheter etc.
Reagerar för syskons oro för yngre/äldre syskon
Öppna förskolan har informationsmaterial om våld i nära relation och
pedagogerna har kunskap inom ämnet.

Kultur -och fritidskontoret – två arbetsområden

Viktiga vuxna
•
•
•
•
•

Kulturpedagogerna är viktiga vuxna som ser och hör och ofta har unga
stort förtroende för dem
Vara ett stöd för unga i verksamheten
Lyssnande till ungas historier
Reagera för syskons oro för yngre eller äldre syskon
Slussar vidare till hjälp

Samverkan
•
•
•
•
•
•

Gör orosanmälningar till socialtjänsten
Anmäler oro till skolledning
Ringa och rådfråga Barn- och ungdomsenheten (barn, ungdomsenheten)
Medverkar på möten för Elevhälsateam
Samverkan med BVC om barns utveckling till exempel läsförmågan
Samverkan med polis och anmäler vid behov
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 50

2019-04-10

Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer
Dnr KS 19/0178

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den
befintliga handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.
2. Ärendet rubriceras om till: ”Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck”

Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram
av kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till
Socialnämnden. Utbildningsnämnden tillstrykte handlingsplanen med ändring i
stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på sammanträdet. Äldre- och
omsorgsnämnden godkände förslag till handlingsplan med medskicket av
vikten med arbete vid demenssjukdom.
Socialnämnden godkände handlingsplanen men de valde att även att tillstryka
att handlingsplanen även ska riktas mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialnämnden gav även Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan
med aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att förebygga
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019



Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer den
11 november 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialnämndens förslag till
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L) yrkar på återremiss med följande förslag till beslut:
”Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den befintliga
handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.”
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin (L) Normarks förslag till beslut.
Kerstin Åkare (V) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Anna Norberg (MP) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag till beslut.
Martin Normark (L) yrkar också på att ärendet bör rubriceras om till:
”Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck”

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med Martin Normarks (L) förslag till
beslut.
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen kan besluta att rubricera om
ärendet enligt Martin Normarks (L) förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:


Socialnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 26

2019-02-21

Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer
Dnr SN 18/0162

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan
som ett underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med
aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att
förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Handlingsplanens aktiviteter ska vara tidsatta och följas upp
regelbundet.

Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram
utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till
Socialnämnden. Utbildningsnämnden tillstrykte handlingsplanen med ändring i
stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på sammanträdet. Äldre- och
omsorgsnämnden godkände förslag till handlingsplan med medskicket av
vikten med arbete vid demenssjukdom.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019



Bilaga 1 - Utbildningsnämndens beslut § 75 den 18 december 2018



Bilaga 2 – Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 den 4 december
2018



Bilaga 3 - Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 13 den 28 januari
2019



Bilaga 4 - Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 28 januari
2019
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden


Sammanträdesdatum:

2019-02-21

Bilaga 5 - Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära
relationer den 11 november 2018

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan för
att förebygga och minska våld i nära relationer.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska
våld i nära relationer.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M), Cecilia Norlin (M), Daniele
Spagnolo (KD), Ricard Wikman Koljo (C), Marcus Sköld (M) lämnar följande
förslag till beslut:
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan
som ett underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Ge Socialkontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan med
aktiviteter för en tydlig utveckling av insatser som leder till att
förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Handlingsplanens aktiviteter ska vara tidsatta och följas upp
regelbundet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och
Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag till
beslut. Ordförande finner att Socialnämnden fattar beslut enligt de styrandes
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Trygghetsutskottet

§ 35

2020-11-20

Handlingsplan mot våld i nära relation
samt hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr KS 20/0649

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger
Trygghetutskottet mandat att vid behov revidera handlingsplan mot våld
i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Trygghetsutskottet beslutar:
- Handlingsplanen omrubriceras till Handlingsplan mot våld i nära
relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Sammanfattning
En handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck skrevs fram och hanterades i Socialnämnden 190221:
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan som ett
underlag för fortsatt arbete att förebygga och minska våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplanen antogs ej i sin helhet. Ansvaret för att samordna arbetet med
handlingsplanen ålades Kommunledningskontoret 190410:
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under
kommunledningskontoret samordna det fortsatta arbetet med den befintliga
handlingsplanen som ett underlag till fortsatt arbete.
2. Ärendet rubriceras om till: ”Handlingsplan för att förebygga och minska våld i
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck”

Ett beslut om att anta handlingsplanen samt att ge Trygghetutskottet mandat att
vid behov revidera handlingsplanen mot våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck möjliggör för en framtida revidering inom
utpekade utvecklingsområden och behovsområden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2020.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Trygghetsutskottet


Sammanträdesdatum:

2020-11-20

Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och
förtryck



Kommunstyrelsens beslut § 50 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer KS 19/0148



Socialnämndens beslut § 26 Handlingsplan för att förebygga och
minska våld i nära relationer SN 18/0162

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar handlingsplan
för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger
Trygghetutskottet mandat att vid behov revidera handlingsplan för våld
i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Förslag till beslut på sammanträdet
Mary Svennberg (S) föreslår att handlingsplanen omrubriceras till
”Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck
istället för” istället för ”Handlingsplan för våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld och förtryck”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med Mary
Svenbergs (S) tillägg och han finner att utskottet beslutar enligt detta.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 19/0132
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att analysera
avloppsvatten för att upptäcka
missbruksproblematik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för det inkomna medborgarförslaget och ger Tekniska
nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men kommer
inte införa provtagning av kommunens avloppsvatten för kartläggning av
droganvändande i dagsläget. Upplands-Bro kommun arbetar fortsatt aktivt med
andra insatser för att bekämpa drogmissbruk.

Sammanfattning
Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten
för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna
skapa en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt område
och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid behov
identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget som den 16 september 2020 beslutade att remittera ärendet
till Tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden föreslår i sitt yttrande att Kommunstyrelsen ger Tekniska
nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men avråder från
att införa provtagning av kommunens avloppsvatten med hänsyn till den teknik
som finns i dagsläget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontorets slutsatser

Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens slutsats om
vikten av fortsatt bevakning av teknikutvecklingen för att analysera
avloppsvatten i syfte att kartlägga droganvändning. Tills dess att mer
tillförlitliga tekniska metoder finns på plats som kan få tydliga effekter i arbetet
med missbruksproblematik bör Upplands-Bro kommun avvakta med
provtagning av avloppsvatten. Däremot fortsätter Upplands-Bro kommun att
arbeta aktivt på andra sätt för att bekämpa droganvändandet genom samarbete
med polis, räddningstjänst och bostadsbolag.

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

att upptäcka missbruksproblematik - KS 19/0132-9 Svar på medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblematik : Svar på medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblematik

Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 19/0132

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021



Medborgarförslag inkommet den 20 februari 2019



Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2020



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 16 september 2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019

Ärendet
Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten
för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna
skapa en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt område
och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid behov
identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget som den 16 september 2020 beslutade att remittera ärendet
till Tekniska nämnden för yttrande.
Den 4 oktober 2020 fattade Tekniska nämnden beslut om svar på remissen. I
sitt yttrande framhåller nämnden att provtagning av avloppsvatten för att
kartlägga droganvändning i populationen är en intressant teknik som dock är
behäftad med stora osäkerheter. En provtagning ger en ögonblicksbild av
halterna av de ämnen som finns i vattnet precis när provet tas. Det faktum att
populationens toalettbesök också är utspridda över dygnet och veckan gör att
resultatet av provtagningen är helt av statistisk karaktär och ett väldigt trubbigt
verktyg i mindre befolkningar.
Vidare framkommer i yttrandet att metoden i större reningsverk med stor
ansluten befolkning kan ge indikationer på den totala droganvändningen hos
befolkningen som helhet. Det är dock mycket svårt att dra slutsatser om antalet
doser eftersom koncentrationen i preparaten varierar stort, vilka grupper som
nyttjat vad eller identifiera mindre geografiska problemområden. Det finns
även andra osäkerhetsfaktorer som påverkar, till exempel mängden
tillskottsvatten som späder ut avloppsvattnet i okänd grad och förskrivning av
läkemedel innehållande narkotiska preparat. Befolkningens rörlighet över
kommungränserna och anslutningsgraden till det kommunala avloppsnätet
påverkar också. Metoden bör ses i ett större perspektiv som ett komplement till
andra etablerade system för att kartlägga konsumtionsutvecklingen av
narkotika.
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Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 19/0132

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden att Kommunstyrelsen ger
Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka teknikutvecklingen på området men
avråder från att införa provtagning av kommunens avloppsvatten i dagsläget.
Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Tekniska nämndens slutsats om
vikten av fortsatt bevakning av teknikutvecklingen för att analysera
avloppsvatten i syfte att kartlägga droganvändning. Arbetet med missbruk och
droger är ett komplext område och kommunen behöver hålla sig uppdaterad
om nya moderna arbetssätt. Tills dess att mer tillförlitliga tekniska metoder
finns på plats som kan få tydliga effekter i arbetet med missbruksproblematik
bör Upplands-Bro kommun avvakta med provtagning av avloppsvatten.
Däremot fortsätter Upplands-Bro kommun att arbeta aktivt på andra sätt för att
bekämpa droganvändandet genom samarbete med polis, räddningstjänst och
bostadsbolag.

Barnperspektiv
Alla barn och unga har rätt till en drogfri uppväxtmiljö med goda förutsättningar
till hälsa och utveckling, framgång i skolan och en meningsfull fritid. Genom att
aktivt arbeta med åtgärder som minskar missbruket och tillgången till droger i
samhället i stort främjas barn och ungas förutsättningar för goda livsvillkor.

Inte minst för de ungas del är det dessutom av största vikt att Upplands-Bro
kommun bevakar utvecklingen av nya metoder för att både förebygga och
bryta missbruksanvändande. Det gäller såväl tekniska metoder som arbetssätt
inom socialt arbete.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 20 februari 2019
2. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 7 december 2020
3. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2020
4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 16 september 2020
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019
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Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Tekniska nämnden
 Kommunfullmäktige

Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 19/0132
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Kommunfullmäktige
Upplands-Bro Kommun
196 81 Kungsängen

Kungsängen 2019-02-20

Medborgarförslag; Som en del av i det drogförebyggandet arbetet inom
kommunen använda verktyget att analysera avloppsvattnet för att identifiera eventuella missbruksproblem.
Bakgrund: SvD har via Stockholm vatten och SYVAB, låtit analysera avloppsvattnet via missbruksenheten för klinisk farmakologi på Karolinska univeristetssjukhuset i Huddinge, Där har man sedan analyserat vattenproverna och
sedan räknat ut dygnskonsumtionen av olika droger.
Avloppsvattent är en bra indikator för att kunna skapa sig en bild av hur stor
drogproblematiken är i ett visst geografiskt område.
Källa: https://www.svd.se/sa-mycket-knark-tar-stockholmarna
Jag föreslår därför att: kommunfullmäktige beslutar att möjligheten skall finnas
att använda sig av verktyget ”analys av avloppsvatten”, för att vid behov kunna
kunna kvantifiera ett eventuellt missbruk inom ett område i kommunen.
Beroende på utfallet i analysen, kan sedan kommunen i samarbete med polisen
sätta in adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga personer, inte skall sprida sig neråt i åldrarna.
Med vänlig hälsning
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 117

2020-12-07

Svar på medborgarförslag om att
analysera avloppsvatten för att
upptäcka missbruksproblem
Dnr TN 20/0445

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka
teknikutvecklingen på området men att inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten i dagsläget.

Sammanfattning
Provtagning av avloppsvatten för att kartlägga droganvändning i populationen
är en intressant teknik, men är behäftad med stora osäkerheter. En provtagning
ger en ögonblicksbild av halterna av de ämnen som finns i vattnet precis när
provet tas. Det faktum att populationens toalettbesök också är utspridda över
dygnet och veckan gör att resultatet av provtagningen är helt av statistisk
karaktär och ett väldigt trubbigt verktyg i mindre befolkningar. I större
reningsverk med stor ansluten befolkning kan metoden ge indikationer på den
totala droganvändningen hos befolkningen som helhet

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadskontoret den 2 december 2020



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2019



Medborgarförslag den 20 februari 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka
teknikutvecklingen på området men att inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten i dagsläget.

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


Förslagsställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden


Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2020-12-07
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Henrik Kristensson

2020-10-04

TN 20/0445

VA-enheten

Tekniska nämnden

1 (2)

Er beteckning

henrik.kristensson@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att analysera
avloppsvatten för att upptäcka
missbruksproblem
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska nämnden i uppdrag att bevaka
teknikutvecklingen på området men att inte införa provtagning av kommunens
avloppsvatten i dagsläget.

Sammanfattning
Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten
för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna
skapa en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt område
och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid behov
identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt.
Medborgarförslaget skickades för yttrande till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadskontoret den 2 december 2020



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2019



Medborgarförslag den 20 februari 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Provtagning av avloppsvatten för att kartlägga droganvändning i populationen
är en intressant teknik, men är behäftad med stora osäkerheter. En provtagning
ger en ögonblicksbild av halterna av de ämnen som finns i vattnet precis när
provet tas. Det faktum att populationens toalettbesök också är utspridda över
dygnet och veckan gör att resultatet av provtagningen är helt av statistisk
karaktär och ett väldigt trubbigt verktyg i mindre befolkningar. I större
reningsverk med stor ansluten befolkning kan metoden ge indikationer på den

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

atik - KS 19/0132-9 Svar på medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblematik : Svar på remiss från Tekniska nämnden - Medborgarförslag om att analysera avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblematik

Datum

Vår beteckning

2020-10-04

TN 20/0445

totala droganvändningen hos befolkningen som helhet, men det är mycket svårt
att dra slutsatser om antalet doser, eftersom koncentrationen i preparaten
varierar stort, vilka grupper som nyttjat vad eller identifiera mindre geografiska
problemområden. Det finns även andra osäkerhetsfaktorer som påverkar, till
exempel mängden tillskottsvatten, som späder ut avloppsvattnet i okänd grad,
och förskrivning av läkemedel innehållande narkotiska preparat. Befolkningens
rörlighet över kommungränserna och anslutningsgraden till det kommunala
avloppsnätet påverkar också. Metoden bör ses i ett större perspektiv som ett
komplement till andra etablerade system för att kartlägga
konsumtionsutvecklingen av narkotika.

Barnperspektiv
Drogprevention i allmänhet är givetvis gynnsamt för barn idag och i framtiden.
Metoderna för detta utvecklas hela tiden och kommunen bevakar
teknikutvecklingen på området för att i framtiden kunna använda provtagning
av avloppsvatten som en kompletterande metod för kartläggning och
prevention av droganvändning.

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Samhällsbyggnadschef

Henrik Kristensson
VA-chef

Bilagor
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2019
3. Medborgarförslag den 20 februari 2019
Beslut sänds till

2 (2)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 106

2020-09-16

Svar på medborgarförslag om att
analysera avloppsvatten för att
upptäcka missbruksproblem
Dnr KS 19/0132

Beslut
Ärendet remitteras till Tekniska nämnden för yttrande.

Sammanfattning
Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten
för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna
skapa sig en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt
område och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid
behov identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt. Utifrån
analysresultaten kan sedan kommunen i samarbete med polisen sätta in
adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga personer, inte
ska sprida sig nedåt i åldrarna.
Kommunledningskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativ som
verkar för att minska droganvändandet i kommunen. För närvarande inryms
tyvärr inte analys av avloppsvattnet i Upplands-Bros pågående arbete men
Kommunledningskontoret kommer att ha med det i beaktning i den framtida
planeringen av drogpreventiva åtgärder.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2019



Medborgarförslag den 20 februari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och kommer ha med det i
beaktning i den framtida planeringen av drogpreventiva åtgärder.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår för Alliansens räkning att ärendet remitteras till
Tekniska nämnden för yttrande.
Camilla Janson (S) stödjer för Socialdemokraternas räkning Alliansens förslag
med remiss till Tekniska nämnden för yttrande.

37 (48)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2020-09-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Alliansens förslag med
remiss till Tekniska nämnden då ingen har yrkat på liggande förslag.
Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet på
remiss till Tekniska nämnden.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden (för yttrande)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 42

2019-03-20

Medborgarförslag om att analysera
avloppsvatten för att upptäcka
missbruksproblem
Dnr KS 19/0132

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 20 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att analysera
avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag den 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anders Åkerlind (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till
Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut på
sammanträdet.

Yttrande
Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

7 (74)
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-01-14

KS 18/0255

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar på motion om allmänhetens fråga
Förslag till beslut
Motionen bifalles.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en
motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker
i Kommunfullmäktige. Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från
allmänheten ofta är av intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige.
Den 16 september 2020 togs ärendet upp av Kommunstyrelsen som
återremitterade ärendet med uppdrag om ett förtydligande svar.
Kommunledningskontoret ser inget hinder för att svaren på allmänhetens
frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalles och att
kansliavdelningen förser förtroendevalda i Kommunfullmäktige med skriftliga
svar på allmänhetens fråga.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2021.



Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16
september 2020.



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Att allmänheten har möjlighet att ställa frågor direkt till det högsta politiska
organet i kommunen är en viktig demokratisk rättighet. För beslutsfattare i
Kommunfullmäktige är det viktigt att ha tillgång till kommuninvånarnas
önskemål och vilka svar som har lämnats i olika frågor för fortsatt politiskt
arbete. Inte minst gäller detta för frågor om barn- och ungas levnadsvillkor.
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Datum

Vår beteckning

2021-01-14

KS 18/0255

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018.
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16
september 2020.
3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020.
Beslut sänds till
 Vänsterpartiet
 Kommunfullmäktige

2 (2)

6 Svar på motion om allmänhetens fråga - KS 18/0255-5 Svar på motion om allmänhetens fråga : Motion om allmanhetens fraga

Motion om allmänhetens fråga
Allmänhetens frågeställningar ofta är frågor som alla politiker i kommunfullmäktige kan
vara intresserade av att ta del av. De avspeglar ofta den allmänna politiska debatten hos
medborgarna i kommunen.
Därför yrkar vi på att
inkomna allmänhetens frågor med ansvarig politikers svar delges alla politiker i
kommunfullmäktige.

onsdag 13 juni 2018
Kerstin Åkare
Vänsterpartiet
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 101

2020-09-16

Svar på motion om allmänhetens fråga
Dnr KS 18/0255

Beslut
Ärendet återremitteras för att svaret ska förtydligas.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en
motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker
i Kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från allmänheten ofta är av
intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret ser ingenting som hindrar att svaren på allmänhetens
frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår att detta sker via kansliavdelningen i
samband med utskick av kallelser och handlingar till nästkommande
sammanträde för Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020



Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om allmänhetens fråga anses besvarad i och med följande:
Svar på allmänhetens fråga skickas till Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare tillsammans med kallelse och handlingar till nästkommande
sammanträde för Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att svaret ska förtydligas.
Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna stödjer Erik Karlssons (V)
förslag till återremiss.
Fredrik Kjos (M) meddelar att Alliansen stödjer Erik Karlssons (V) förslag till
återremiss.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-09-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Erik Karlssons (V) förslag
med återremiss då ingen yrkat på liggande förslag. Ordförande finner därmed
att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erik Karlssons (V) förslag med
återremiss.

Beslutet skickas till:


Motionsställare

29 (48)
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2019-03-19

KS 18/0255

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar på motion om allmänhetens fråga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen om allmänhetens fråga anses besvarad i och med följande:
Svar på allmänhetens fråga skickas till Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare tillsammans med kallelse och handlingar till nästkommande
sammanträde för Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en
motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker
i Kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från allmänheten ofta är av
intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret ser ingenting som hindrar att svaren på allmänhetens
frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår att detta sker via kansliavdelningen i
samband med utskick av kallelser och handlingar till nästkommande
sammanträde för Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020



Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Att allmänheten har möjlighet att ställa frågor direkt till det högsta politiska
organet i kommunen är en viktig demokratisk rättighet. För beslutsfattare i
Kommunfullmäktige är det viktigt att ha tillgång till kommuninvånarnas
önskemål och vilka svar som har lämnats i olika frågor för fortsatt politiskt
arbete. Inte minst gäller detta för frågor om barn- och ungas levnadsvillkor.
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Datum

Vår beteckning

2019-03-19

KS 18/0255

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018.
Beslut sänds till
 Motionsställare

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0812
Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) Extralön till anställda efter hårt arbete under
Coronapandemin
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Sammanfattning
Den 2 december 2020 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att anställda i Upplands-Bro
kommun ska få en extra löneutbetalning om 2000 kr. Kommunstyrelsens beslut
den 2 december blev att överlämna till kontoret för beredning.
Camilla Jansson föreslår att 2 000 kronor extra ska utbetalas på Januarilönen
till alla anställda som jobbat halvtid eller mer sedan i våras inklusive
timavlönade.
Alla medarbetare som arbetat under tiden 1 april till 31 okt 2020 och ingår i
Kommunals avtalsområde (och inte valt annat fackförbund) har i relation till
angiven anställningstid och sysselsättningsgrad fått 5 000 kr utbetalt i
december.
Det är 1720 personer som har varit tillsvidareanställda, med en
tjänstgöringsgrad uppgående till 50 procent eller mer, under perioden 1 april
till 31 december. Utöver detta tillkommer 52 timanställda som arbetat mer än
halvtid. Totalt rör det sig således om 1772 personer. Om samtliga dessa skulle
få en utbetalning på 2 000 kr skulle det kosta cirka 5 miljoner kronor inklusive
sociala avgifter med mera. Skulle de som varit anställda under perioden istället
få en utbetalning där de 2 000 kronorna relateras till tjänstgöringsgrad skulle
kostnaden uppgå till cirka 4,8 miljoner kronor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun följer ingångna avtal med arbetsmarknadens parter.
Förslaget skulle innebära ett tillägg till redan ingångna avtal.
Mot bakgrund av ovanstående samt att medarbetare inom Kommunals område i
december fick 5 000 kr utbetalt föreslår kommunledningskontoret att
ledamotsinitiativet avstyrks.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0812
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2021.



Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Extralön till anställda efter
hårt arbete under Coronapandemin.

Barnperspektiv
Samtliga kommuner har ställts inför en svår ekonomisk situation vilket innebär
att alla resurser behöver prioriteras för att verksamheter ska kunna bedrivas och
utvecklas i vanlig ordning. En stor del av kommunens verksamheter är riktade
till barn och unga, däribland förskolor, skolor, bibliotek och
ungdomsaktiviteter. För att barn och unga ska påverkas positivt behöver
kommunens resurser noga prioriteras och fördelas.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Extralön till anställda efter
hårt arbete under Coronapandemin.
Beslut sänds till
 Initiativrättstagaren

2 (2)
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Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen 2 december 2020

Våra medarbetare är hjältar och inget tack är stort nog men ett bevis på uppskattning skulle
kunna vara en extra bonus.
Socialdemokraterna i Upplands-Bro anser att anställda som jobbat sedan i våras ska få en
extra bonus som tack för hårt slit under coronapandemin.
Socialdemokraterna yrkar därför att
2 000 kronor extra ska utbetalas på Januarilönen till alla anställda som jobbat halvtid eller mer
sedan i våras inklusive timavlönade.

Camilla Janson (S)
för
Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen Upplands-Bro

0/0813-4 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om förlängning av projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten : Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om förlängning av projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 20/0813

Er beteckning

Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) Begäran om förlängning av projektet Hållbar
skola i syfte att öka tryggheten
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat då Gymnasie- och arbetslivsnämnden
behöver utvärdera projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om
projektet indikerar långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över
möjligheten att implementera projektet i ordinarie verksamhet.

Sammanfattning
Den 2 december 2020 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att förlänga sociala
investeringsprojektet ”Hållbar skola” för att fortsatt kunna arbeta för att öka
tryggheten på skolan. Kommunstyrelsens beslut den 2 december blev att
överlämna till kontoret för beredning.
I de riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige när sociala
investeringsfonden inrättades (KF § 28 Inrättande av social investeringsfond,
2014-03-26) framgår det att projekten ska vara tidsbegränsade och om beviljat
projekt indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att
implementera dem i ordinarie verksamhet. Kommunledningskontoret gör
därför bedömningen att Gymnasie- och arbetslivsnämnden behöver utvärdera
projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om projektet indikerar
långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över möjligheten att implementera
projektet i ordinarie verksamhet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2021
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Datum

Vår beteckning

2021-01-07

KS 20/0813

Kommunledningskontoret

Ärendet
Den 2 december 2020 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under
Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att förlänga Sociala
investeringsprojektet ”Hållbar skola” för att fortsatt kunna arbeta för att öka
tryggheten på skolan. Initiativet motiveras bland annat genom prognostiserat
budgetunderskott som innebär sparåtgärder vilket enligt Socialdemokraterna
förväntas ge negativa effekter för elever och personal. Kommunstyrelsens
beslut den 2 december blev att överlämna till kontoret för beredning.
Den 6 mars 2019 beviljade Kommunstyrelsen ansökan till sociala
investeringsfonden för projektet ”Hållbar skola” med en summa om 2 400 000
kr årligen under tre års tid, en totalsumma på 7 200 000 kr. Kommunstyrelsen
beslutade då även att projektet löpande ska återrapporteras till Gymnasie- och
arbetslivsnämnden samt att Gymnasie- och arbetslivsnämnden har rätt att göra
förändringar i projektplanen.
Projektet Hållbar Skola
Projektets mål beskrivs enligt följande; skapa en trygg och trivsam skolmiljö
både inomhus och utomhus, såväl fysiskt som psykiskt. Målet är också att
etablera kontakter med det närsamhälle som eleverna är en del av: familj,
föreningar, näringsidkare, samfund, polis samt andra kommunala funktioner,
till exempel socialtjänst och kultur- och fritidskontorets verksamheter.
Projektet strävar efter att utveckla nya arbetsmetoder för att stärka relationer
med elever och vårdnadshavare samt öka vårdnadshavares engagemang i allt
som rör ungdomens skolgång. Projektet ska slutligen även utveckla nya
arbetsmetoder för att jobba med elever som på grund av till exempel
kriminalitet och missbruk inte fungerar i skolans ordinarie verksamhet.
Enligt projektbeskrivningen finns även tydligt uppsatta delmål med
tidsangivelser och en aktivitetsplan vilket innebär att projektet enkelt kan följas
upp och utvärderas.
Sociala investeringsfonden
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. Målet med den sociala investeringsfonden är att ge barn
och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Målet är också att minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för
kommunens invånare oavsett ålder.
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 här handla om nya metoder och arbetssätt eller satsningar där resultatet först kan avläsas på längre sikt.
De satsningar i verksamhet eller metodutveckling som görs ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Satsningarna ska utvärderas och i den mån
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Kommunledningskontoret
de indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att
implementera dem i ordinarie verksamhet.
Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger
minskade kommunala kostnader. I varje projektansökan ska därför anges
tidsplan, ekonomisk kalkyl över investeringskostnaden.
Utvärdering av projektet ska ske löpande och vid projektets avslut ska en
slutrapport genomföras.
Kommunledningskontorets synpunkter
I de riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige när sociala
investeringsfonden inrättades (KF § 28 Inrättande av social investeringsfond,
2014-03-26) framgår det att projekten ska vara tidsbegränsade och om beviljat
projekt indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att
implementera dem i ordinarie verksamhet. Kommunledningskontoret gör
därför bedömningen att Gymnasie- och arbetslivsnämnden behöver utvärdera
projektet innan eventuell förlängning är möjlig samt om projektet indikerar
långsiktigt hållbara resultat bör nämnden se över möjligheten att implementera
projektet i ordinarie verksamhet.
Projektansökan som Kommunstyrelsen beviljade 2019 innehöll en specifikt
uppsatt tidsplan och för att göra en stor ekonomisk satsning på en förlängning
av projektet bör ansvarig nämnd utvärdera om projektet har resulterat i de mål
och effekter som förväntats.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden är den politiska instans som i Upplands-Bro
kommun ansvarar för gymnasieskolan. Det är även den nämnd som är
vårdgivare för elevhälsan inom sitt verksamhetsområde. Projektet ”Hållbar
skola” har som mål att förbättra elevhälsan genom att skapa en skapa en trygg
och trivsam skolmiljö både inomhus och utomhus fysiskt som psykiskt. Detta
innebär att ansvarig nämnd bör utvärdera projektet samt analysera om projektet
har resulterat i förväntade effekter för att Kommunstyrelsen ska kunna fatta ett
välinformerat beslut om en eventuell förlängning. Om projektet har resulterat i
goda effekter men förutspås kräva en permanent lösning så behöver Gymnasieoch arbetslivsnämnden undersöka möjligheterna även för detta.

Barnperspektiv
En trygg och säker skolmiljö är av stor vikt för barns och ungas psykiska och
fysiska mående. I utvärdering av ansvarig nämnd bör resultat redovisas och en
uppskattning göras för att visa på vilket sätt barn och unga har påverkats av
projektet. I redovisningen bör det även framgå om förväntade resultat har
levererats eller om formen för insatsen ska förändras på något sätt för att uppnå
lyckat resultat. Det är av stor vikt att projektet utvärderas så att
kostnadseffektiva insatser kan genomföras i syfte att skapa en trygg och säker
skolmiljö för barn och ungas bästa.
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Vår beteckning

2021-01-07
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december - §
164 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om förlängning
av projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten
2. Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 2 december - Begäran om
förlängning av projektet Hållbar skola.
3. Riktlinje för hantering av social investeringsfond den 10 februari 2014.
Beslut sänds till
 Initiativrättstagaren
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 164

2020-12-02

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson
(S) - Begäran om förlängning av
projektet Hållbar skola i syfte att öka
tryggheten
Dnr KS 20/0813

Beslut
Ärendet överlämnas till kontoret för beredning.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väckte den 2 december ett ledamotsinitiativ, nedan
återfinns ett utdrag från ledamotsinitiativet:
Med anledning av Upplands-Brogymnasiets prognostiserade budgetunderskott
har flera sparåtgärder genomförts under 2020. Utbildningskontorets
bedömning är att eleverna inte märker av dessa besparingar och att de är
medvetet valda för att inte påverka eleverna negativt samt att inte skapa oro
hos personalen. Ytterligare besparingar ska genomföras under 2021. Att
ekonomin kan bli ansträng kan vi alla förstå då elevpengen enligt
länsprislistan ej räknas upp under 2021.
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna.
Kunskapsresultaten ligger enligt Kolada (databas för kommuner och regioner)
i lägre fjärdedelen i riket och varierar mellan åren.
Enligt Lärarförbundet årliga mätning ”Bästa skolkommun” Placerar sig
kommunen på nummer 175 av 290 kommuner. Till kommunens svagheter lyfts
bland annat fram: Resurser till undervisningen (271/290) och Fullföljd
gymnasieutbildning (269/290)
Vi kan konstatera att den senaste systematiska kvalitetsarbetets, SKA rapporten
till Gymnasiet och arbetslivsnämnden visar att endast två program (Bygg-och
anläggning samt Ekonomi) har högre resultat jämfört med riket.
Gymnasieskolan i stort ökar dock något men ligger ändå under riket.
Det finns en synpunkt kopplat till besparingarna som skolan lyfter fram:


Istället för att minska antalet elevassistenter har dessa omfördelats till
Hållbar skola och finansieras av projektet. Här ser vi en risk att
tryggheten på skolan påverkas när projektet Hållbar skola avslutas
efter vårterminen 2021.

Socialdemokraterna föreslår:
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-12-02

Projektet Hållbar skola ska förlängas i lämplig form för att fortsatt kunna
arbeta för att öka tryggheten på skolan. Medel ska anslås ur
Kommunstyrelsens pott för oförutsedda.

Beslutsunderlag


Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Begäran om förlängning av
projektet Hållbar skola i syfte att öka tryggheten

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att ärendet överlämnas till kontoret för beredning.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att ärendet ska överlämnas
till kontoret för beredning. Han frågar om det kan bli Kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner bifall.
Beslutet skickas till:


Initiativrättstagaren
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Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen 2 december 2020

Det är skolans ansvar att varje elev

• på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en
yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av
yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet,
• på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att
uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga
kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller
• som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt
utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. (Lgy 11)
Med anledning av Upplands-Brogymnasiets prognostiserade budgetunderskott har flera
sparåtgärder genomförts under 2020. Utbildningskontorets bedömning är att eleverna inte
märker av dessa besparingar och att de är medvetet valda för att inte påverka eleverna negativt
samt att inte skapa oro hos personalen. Ytterligare besparingar ska genomföras under
2021. Att ekonomin kan bli ansträng kan vi alla förstå då elevpengen enligt länsprislistan ej
räknas upp under 2021.
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna.
Kunskapsresultaten ligger enligt Kolada (databas för kommuner och regioner) i lägre
fjärdedelen i riket och varierar mellan åren.
Enligt Lärarförbundet årliga mätning ”Bästa skolkommun” Placerar sig kommunen på
nummer 175 av 290 kommuner. Till kommunens svagheter lyfts bland annat fram: Resurser
till undervisningen (271/290) och Fullföljd gymnasieutbildning (269/290)
Vi kan konstatera att den senaste systematiska kvalitetsarbetets, SKA rapporten till Gymnasiet
och arbetslivsnämnden visar att endast två program (Bygg-och anläggning samt Ekonomi) har
högre resultat jämfört med riket. Gymnasieskolan i stort ökar dock något men ligger ändå
under riket.
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Det finns en synpunkt kopplat till besparingarna som skolan lyfter fram:


Istället för att minska antalet elevassistenter har dessa omfördelats till Hållbar skola
och finansieras av projektet. Här ser vi en risk att tryggheten på skolan påverkas när
projektet Hållbar skola avslutas efter vårterminen 2021.

Vi kan i SKA rapporten som presenterades gör Gymnasie-och arbetslivsnämnden okt
2020 konstatera att
Andel elever som känner sig trygga på skolan är 78% och medel i länet 84%
Andel elever som upplever att det är en positiv stämning på skolan är 59% medel i länet 67%
Andel elever som är nöjda med skolans arbete mot mobbning 49% medel i länet 63%
Andel elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna 32% medel i länet 51%

Därför yrkar Socialdemokraterna att
Projektet Hållbar skola ska förlängas i lämplig form för att fortsatt kunna arbeta för att öka
tryggheten på skolan. Medel ska anslås ur Kommunstyrelsens pott för oförutsedda.

Camilla Janson (S)
för
Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen Upplands-Bro
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Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Maria Johansson

2014-02-10

Dnr 2014-000103

Riktlinje för hantering av 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.
Ju tidigare insatser sätts in desto mindre blir kostnaderna för samhället och då
kan mer omfattande ingripande undvikas. För att användandet av offentliga
resurser ska bli så effektivt som möjligt måste arbetet präglas av långsiktighet
och helhetssyn.
Att förebygga utanförskap och minska risken för varaktig arbetslöshet kostar
mindre än att behandla dess effekter. Det förebyggande arbetet kräver dock
tidiga samordnade insatser och ett långsiktigt agerande som är verksamhetsöverskridande.
Mål
Målet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre
framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är också att
minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens invånare oavsett ålder.
Barn och unga ges möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på arbetsmarknaden samt högre livskvalité. Inom ramen för den sociala investeringsfonden ska det arbetas fram former för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta kan ge vinster i form av exempelvis att placeringar av barn
och ungdomar undviks.
De förebyggande insatserna genomförs utifrån ett kommunövergripande perspektiv som på sikt ska minska de kommunala kostnaderna och vara positiva
för den enskilda medborgaren.
Målområden
I arbetet med den sociala investeringsfonden har Upplands-Bro kommun prioriterade följande områden:
• Måluppfyllelse i skolan
• Att förebygga placeringar
• Förebygga utanförskap och arbetslöshet

Insatserna ska förebygga utanförskap och öka den enskildes möjligheter till ett
självständigt liv och egen försörjning.
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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. Initialt kan enbart de kommunala verksamheterna stå som sökande till projekt som finansieras av den sociala investeringsfonden.
Syfte
Syftet med den sociala investeringsfonden är att ge den enskilde en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för att öka dennes möjligheter till ett självständigt liv och egen försörjning. Barn och unga ska ges
möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på arbetsmarknaden samt högre
livskvalité.
På längre sikt ska den sociala investeringsfonden bidra till att minska kommunens kostnader för insatser till långtidsarbetslösa och människor med annan
social problematik. Kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga
vinster görs.
Upplägg sociala investeringsfonden
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
utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet 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 här 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 barn och
unga i kommunen välkomnas.
Sociala investeringar kan innebära följande:
- Förstärkning och utveckling av redan pågående verksamhet och ska ha ett
mer långsiktigt perspektiv och särskilt syfta till att påverka befintliga strukturer kring hur vi tillsammans arbetar med barn, unga och vuxna.
- Ny verksamhet inom en verksamhet eller mellan verksamheter
- Nydanande verksamhet/projekt. Där syftet är att utveckla generell eller någon form av spetskomptens. Det kan handla om att pröva nya metoder inom
något område.
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.
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Ärendehanteringen
Ärendehanteringen av ett socialt investeringsprojekt ska följa samma flöde som
andra ärenden. Initiativ till att ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden kan göras av nämnder eller kontor i Upplands-Bro kommun. Beslut om
projektansökan ska ske i berörd nämnd innan ärendet går vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen prioriterar och beviljar eller avslår projektansökan. Ansökningar till fonden handläggs av Kommunledningskontoret. Vad projektansökan
ska innehålla framgår under rubriken ”Projektansökan”. Nämndprotokoll ska
bifogas.
Externt regelverk
Lagen om kommunal redovisning är tydlig med att det inte möjligt att aktivera
och göra avskrivningar för insatser av den art som det här blir fråga om.
Kostnader för sociala projekt består troligtvis av årliga insatser avseende löner,
köp av tjänster, materialkostnader o.d. Här skiljer sig inte ”sociala investeringar” från annan driftverksamhet. Kostnaderna hamnar därför i driftredovisningen
och landar i den budgeterade och redovisade resultaträkningen det år då insatsen planeras och genomförs.
I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i
ett bokslut till sådana satsningar. Det tillhör den interna ekonomistyrningen och
avstämningen av balanskravet. Avsättningen för sociala investeringar görs
inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera
ett avsatt belopp. Som exempel visas nedan hur balanskravsutredningen i
kommunens förvaltningsberättelse kan se ut:
Balanskravsutredning 2013

Balanskravsutredning 2014

Årets resultat enl resultaträkning +30 Årets resultat enl resultaträkning -23
Medel till RUR

- 10 Medel från RUR

Insättning till investeringsfond

- 10 Uttag från investeringsfond

Årets balanskravsresultat

+10 Årets balanskravsresultat

Ackumulerad RUR

78

Ackumulerad RUR

Ackumulerad investeringsfond

10

Ackumulerad investeringsfond

+20
+3
0
58
7

Ekonomi
Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. I varje projektansökan ska därför anges tidsplan,
ekonomisk kalkyl över investeringskostnaden.
Beslut om reservering/disposition till den sociala fonden tas upp i bokslutsberedningen för aktuellt år och beslutas av Kommunfullmäktige. Ramen för uttag
ur den sociala fonden ingår som en del av budgetbeslutet för kommande år och
för planperioden. Beslut om avsättning och uttag kopplas till kommunens finansiella mål.
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Uppföljning
Alla satsningar som görs ska följas upp och redovisas tillbaka till Kommunstyrelsen. Uppföljningar sker löpande under åren.
Uppföljningarna ska ske i samband med delårsbokslut per den sista april och
augusti samt vid bokslutet. I uppföljningen ska det framgå vad man gjort, vilken omfattning verksamheten haft, en beskrivning av hur man gjort och vilka
reflektioner personal och brukare eller elever gjort kring nyttan. Arbetssättet för
insatserna ska dokumenteras så att de kan få en spridning.
Resultatet bör kunna mätas enligt förutbestämda nyckeltal. Kommunstyrelsen
kan beroende på resultat vid uppföljningar avsluta ett projekt.
Kontering av kostnader för insatser som finansieras ur fonden bokförs under
eget ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande kontoplan,
varje projekt får ett unikt projektnummer.
Uppföljningar ska göras av projektledare och efter avslutat projekt skickas till
Kommunstyrelsen.
Utvärdering
Utvärdering görs löpande under projekttiden och när projektet är avslutat. Utvärdering skickas till Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av avslutat projekt. Ekonomiska och mänskliga vinster ska utvärderas i samtliga
investeringar. Om externa kostnader för utvärdering kan uppstå ska dessa vara
med i beräkningarna för totalkostnad.
Projektansökan
Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda
verksamheter/nämnder.
För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på
sikt, bör det undersökas om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd på förväntade socioekonomiska effekter. Metoderna som kan komma att användas i
projektet bör också så långt det är möjligt stödjas av vetenskap eller beprövad
erfarenhet.
Följande frågor besvaras i projektansökan och kan med fördel utgöra rubrikrader i ansökningen:
1. Projektnamn
2. Bakgrund, sammanfattning på idé, d v s beskrivning av investeringens
innehåll
3. Syfte och en redogörelse för vilka olika effekter investeringen kommer
att ge för de personer som ingår i målgruppen
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
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 Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Referensgrupp
8. Projektägare
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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. Kort 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
16. Information
17. Samverkan med fackliga organisationer
Komplement till riktlinjerna
För inspiration och komplement till riktlinjerna bör berörda kontor utarbeta
beskrivningar av hur arbetet kan gå till i verksamheten samt utforma ytterligare
stöd och anvisningar till projekten. Ett internt stöd för projektledning som är
behjälplig med projektansökan, beslutunderlag, uppföljning och utvärdering
rekommenderas.
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Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-01-04

KS 20/0755

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar på revisionsrapport - Granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i
Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och
planerade åtgärder utifrån revisionens rekommendationer.

Sammanfattning
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har Ernst &
Young (EY) genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen
samt äldre och omsorgsnämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det har dels skett en kommunövergripande granskning, dels
en fördjupad granskning inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Upplands-Bro kommun har
säkerställt att det finns en tillräcklig struktur för ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. EY har dock identifierat brister i förankring och efterlevnad
av kommunens rutiner och att det därmed finns ett visst förbättringsbehov
gällande den interna kontrollen och uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat ett
antal rekommendationer till kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden
som ska besvaras senast den 28 februari 2021.
Kommunledningskontoret besvarar vilka åtgärder som vidtagits och vilka som
är planerade för respektive rekommendation i sitt yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2021.



Revisionsskrivelse den 6 november 2020



Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
inkommen den 9 november 2020.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Ärendet
På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har
revisions- och rådgivningsföretaget EY genomfört en granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Granskningens syfte har varit att
bedöma om kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden har säkerställt
att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det har dels skett en
kommunövergripande granskning, dels en fördjupad granskning inom äldreoch omsorgsnämndens verksamhet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Upplands-Bro kommun har
säkerställt att det finns en tillräcklig struktur för ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. EY har dock identifierat brister i förankring och efterlevnad
av kommunens rutiner och att det därmed finns ett visst förbättringsbehov
gällande den interna kontrollen och uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Utifrån granskningsrapporten från EY lämnar kommunens förtroendevalda
revisorer följande rekommendation till kommunstyrelsen:


Säkerställa en systematisk och samlad uppföljning över vilka chefer
som har genomgått utbildning inom arbetsmiljö, samt vilka chefer som
har ett behov av att förnya kunskapen inom detta område.

Kommunens revisorer rekommenderar vidare kommunstyrelsen och äldre- och
omsorgsnämnden följande:


Säkerställa att arbetssättet med uppdragsdialog för att undersöka den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) efterlevs av
verksamheterna.



Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i
rapporteringssystemet, KIA. Dels genom att ärenden tillställs rätt chef,
dels att säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska rapporteras
in.



Fortsätta att följa sjukfrånvaron inom kommunen för att säkerställa att
eventuella åtgärder får effekt. Vid behov bör en handlingsplan
upprättas.

Äldre och omsorgsnämnden kommer även att besvara revisorernas
rekommendationer enligt nedan:


Fortsätta att följa resultatet i HME för avvikande enheter inom
socialkontoret. Detta för att säkerställa att eventuella åtgärder får effekt.



Upprätta en fullständig riskbedömningen med
handlingsplan/åtgärdsplan avseende fysiska och psykosociala
arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.



Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i
socialkontorets lokaler i kommunhuset.
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Kommunledningskontoret
Kommunrevisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 28 februari
2021 gällande ovanstående rekommendationer.
Kommunledningskontorets yttrande
Såsom revisionsrapporten framhåller påverkar ett aktivt arbetsmiljöarbete
bland annat medarbetarnas sjukfrånvaro och deras förutsättningar för ett
hållbart arbetsliv. Det bidrar även till att göra kommunen till en attraktiv
arbetsgivare som kan behålla och rekrytera ny personal. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet i en kommun behöver därför regelbundet ses över och följas
upp både vad gäller struktur, rutiner samt efterlevnad.
Kommunledningskontoret välkomnar revisorernas granskning och instämmer i
deras bedömning om att det finns vissa utvecklingsområden gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Som ett led i den fortsatta utvecklingen av arbetsmiljöarbetet har
kommunledningskontoret i januari 2021 gått ut med en annons för en ny
funktion inom personalavdelningen, HR-analytiker. Syftet med den nya
befattningen är att utveckla kommunens interna uppföljnings- och
kontrollfunktion för att effektivisera verksamheterna och förebygga
oegentligheter. Genom att införa en funktion som granskar och analyserar
statistikunderlag kommer kunskapen om verksamheternas behov av stöd och
uppföljning öka. Det innebär även att kommunens chefer får tillgång till mer
tillförlitliga och högkvalitativa underlag för ledning och styrning.
De fyra rekommendationer som revisorerna i sin rapport vill att
kommunstyrelsen bemöter handlar om:





Uppföljning av utbildningsbehov
Efterlevnad av metoder
Kvalitet och tillförlitlighet i inrapporterad data
Åtgärdseffekter för sjukfrånvaron

Kommunledningskontoret tror att den nya funktionen kommer bidra till
utveckling och förbättring inom alla fyra områden.
Utöver införande av ny befattning finns ytterligare åtgärder genomförda och
planerade för att möta behovet av utveckling inom arbetsmiljöområdet. Nedan
besvaras respektive rekommendation för kommunstyrelsen i den ordning som
följer av kommunrevisorernas skrivelse.
Säkerställa en systematisk och samlad uppföljning över vilka chefer som har
genomgått utbildning inom arbetsmiljö, samt vilka chefer som har ett behov av att
förnya kunskapen inom detta område.

Ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger i de politiska nämnderna för respektive
kontor. Genom skriftliga överenskommelser är sedan arbetsmiljöansvaret
delegerat till chefer och samordnare för respektive verksamhet. Revisorerna
konstaterar att detta ställer krav på att chefer och medarbetare med delegerat
arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag. Det
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finns i kommunen krav på att genomgå arbetsmiljöutbildning när chefer och
medarbetare tar emot arbetsmiljöansvar. Revisorerna bedömer dock att
kommunen inte har ett systematiskt sätt att följa upp vilka chefer som
genomgått utbildningen. De anser också att det är nödvändigt att det finns en
återkommande uppföljning av vilket behov av det finns av att uppdatera
kunskaperna för chefer som inte medverkat i arbetsmiljöutbildningen i närtid.
Personalavdelningen har en förteckning över de chefer som har genomgått
utbildningen men instämmer i revisionens bedömning att det finns behov av att
genomföra återkommande uppföljningar av vilka chefer som är i behov av
förnyad utbildning.
Med hänsyn till det uppmärksammade behovet avser personalavdelningen
införa en årlig enkät till alla chefer och medarbetare med arbetsmiljöansvar. I
enkäten kommer de få besvara när de senast genomförde
arbetsmiljöutbildningen samt om de anser att de har tillräckligt kompetens för
att genomföra arbetsmiljöarbetet lagenligt. Då detta är en aktivitet som ska ske
årligen läggs den in i det årshjul med aktiviteter som personalavdelningen
följer för att inga delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska falla bort.
Eftersom aktiviteterna i årshjulet återrapporteras till kommunens centrala
samverkansgrupps (CESAM) kommer även svaret på denna enkät att redogöras
i detta forum.
Säkerställa att arbetssättet med uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön (OSA) efterlevs av verksamheterna.

Upplands-Bro kommun arbetar med uppdragsdialog som är en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa större förståelse för varje
verksamhets uppdrag och samtidigt medvetet undersöka den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön. Uppdragsdialogen genomförs i varje verksamhet
genom gruppdiskussioner som utgår från ett material som är framtaget av
personalavdelningen och berör fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrkor och förbättringsområden
Uppdrag och mål
Hur arbetar vi?
Befogenheter
Hur vi vill uppfattas

Chefen är ansvarig för att dialogen dokumenteras och följs upp. Eventuella
risker för ohälsa eller olycksfall ska rapporteras in i systemet KIA. Utifrån
identifierade risker ska det även ske en undersökning och analys för att
synliggöra bakomliggande brister. Därefter ska konkreta åtgärder tas fram för
att förebygga ohälsa och olycksfall som inte omedelbart kan genomföras. Varje
steg i processen dokumenteras i KIA med ett datum om när åtgärdsplanen ska
följas upp.
I revisionsrapporten framkommer att uppdragsdialogen som metod är känd av
verksamheterna. Det framgår dock att arbetssättet inte ännu används i alla
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verksamheter fullt ut. Personalavdelningen ser därför ett behov av att stötta
chefer ytterligare för att säkerställa att uppdragsdialogen sker. Det finns ett
enkelt och tydligt material som cheferna kan använda sig av med både
förberedda frågor och instruktioner till chef och skyddsombud. Cheferna har
också möjlighet att ta hjälp av personalavdelningen inför uppdragsdialogen vid
frågor. Personalavdelningen avser komplettera stödet till cheferna genom att
lägga in uppdragsdialogen i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet i
systemet Stratsys som genomförs i november/december. På så sätt behöver
varje chef årligen besvara en fråga om uppdragsdialogen har genomförts i
verksamheten.
Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i
rapporteringssystemet, KIA. Dels genom att ärenden tillställs rätt chef, dels att
säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska rapporteras in.

I Upplands-Bro används systemet KIA som är kommunens informationssystem
om arbetsmiljö. KIA används för dokumentation vid arbetsmiljöronder,
hantering av risker, analyser och handlingsplaner samt för incidentrapportering.
I revisorernas rapport uppmärksammas att personalavdelningen bistår chefer
med stöd i arbetet med risk- och konsekvensanalyser gällande arbetsmiljön för
medarbetare, framtagande av åtgärdsplan och hantering av incidenter kopplade
till arbetsmiljö, hälsa och olycksfall. Revisorerna bedömer dock att det behöver
ske en förbättring avseende samsyn kring vilka incidenter som ska
dokumenteras i KIA. De saknar också en systematisk granskning av
informationen som rapporteras in i systemet. Detta gör att nivån av
tillförlitlighet till den information som finns i KIA är oklar.
Personalavdelningen är medveten om att kvaliteten gällande inrapportering i
KIA varierar. Utbildning om systemet ingår i introduktionsutbildningen för nya
chefer. Därutöver sker utbildningsinsatser regelbundet både individuellt och i
grupp för att öka kunskapen i organisationen om vikten av att rapportera in i
systemet men också vad som rapporteras samt hur rapporteringen ska ske.
Personalavdelningen bedömer att det förutom befintliga utbildningsinsatser
finns en tilltagande kunskapsöverföring inom organisationen vartefter fler
chefer känner sig trygga med användandet av systemet.
Personalavdelningen tar med sig revisorernas synpunkter vid utformandet av
fortsatta utbildningsinsatser och ser också över sina rutiner att på ett
systematiskt sätt att granska informationen i KIA för att säkerställa att kvalitet
och tillförlitlighet blir hög.
Fortsätta att följa sjukfrånvaron inom kommunen för att säkerställa att eventuella
åtgärder får effekt. Vid behov bör en handlingsplan upprättas.

Revisorerna konstaterar att sjukfrånvaron i kommunen har ökat mellan åren
2018 och 2019. I deras rapport framkommer att det finns en planering från
personalavdelningens sida att genomföra en fördjupad analys gällande
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sjukfrånvaron och därefter upprätta en handlingsplan för fortsatt arbete framåt
för att minska sjukfrånvaron.
Som en del av detta arbete genomförs en fördjupad översyn av sjukfrånvaron
med fackförbunden som finns representerade i kommunen under en halv dag i
februari 2021. Vid tidpunkten för översynen kommer statistiken för
sjukfrånvaron under 2020 vara sammanställd. Det innebär att det även kommer
påbörjas en analys av effekterna av Covid-19 på kort och lång sikt för
sjukfrånvaron.
Vidare har kommunen i december 2020 påbörjat ett samarbete med
organisationen Suntarbetsliv som drivs av de fackliga organisationerna i
samverkan med SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt Sobona
(Kommunala företagens arbetsgivarorganisation). Sammanlagt kommer ca 50
chefer inom socialkontoret och utbildningskontoret att delta i en utbildningsoch stödinsats i gruppform. Insatsen är en pilot och genomförs av
Suntarbetslivs resursteam. Syftet är att erbjuda deltagande chefer en metod i att
möta påfrestningar i organisationen med hjälp av friskfaktorer. Målet är att
cheferna ska rustas och ges förutsättningar att stödja varandra och
medarbetarna i tider av pandemi.
Med hänsyn till den ökade sjukfrånvaron och den pågående pandemin kommer
personalavdelningen erbjuda kommunens alla chefer extra stöd och
utbildningsinsatser för att ge dem goda förutsättningar att skapa en sund
arbetsmiljö i verksamheterna och på så sätt förhindra sjukdom. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet kommer i flera sammanhang riktas in mot att
arbeta med friskfaktorer.

Barnperspektiv
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att
kommunens verksamheter ska kunna genomföra sina uppdrag på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt. Välmående medarbetare och arbetsgrupper med
kompetent ledning har förutsättningar att ge medborgarna god service och kan
vara med och driva samhällsutvecklingen framåt. Kommunen har många
verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar. Kommunen har därmed
ett stort ansvar att tillse att barnen och deras omgivning möts av goda
förebilder i alla kommunens verksamheter och att barnen får sina behov
tillgodosedda via ansvarsfull och kompetent personal.
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Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Revisionsskrivelse 2020-11-06

Till:
Kommunstyrelsen, äldre- och omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete, i syfte att bedöma om kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden har
säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen är övergripande och
fördjupad granskning har skett inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhet.
Vi bedömer att Upplands-Bro har säkerställt en tillräcklig struktur för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Däremot finns det brister i förankring och efterlevnad av kommunens rutiner. Detta indikerar att det
finns vissa brister i den interna kontrollen och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi har inom ramen för granskningen tagit in ett urval av dokumenterade riskbedömningar med
handlingsplaner. Dessa har granskats utifrån krav i Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter, med vägledningar. Vi har identifierat avvikelser i en dokumenterad riskbedömning med
handlingsplan. Detta då det saknas identifierade åtgärder (se 4.3.1.2), i enlighet med 3 kap. 2§ AML
samt 10 § i AFS 2001:1. Verksamheterna använder sig av uppdragsdialog för att undersöka den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samt för att kunna förebygga och åtgärda risker. Det
framkommer under granskningen att materialet kring uppdragsdialogen är känd av verksamheten men
att arbetssättet inte fullt ut efterlevs ännu.
Vi bedömer det väsentligt att personalavdelningen säkerställer en systematisk uppföljning över vilka
chefer som har genomgått arbetsmiljöutbildning eftersom det annars saknas övergripande bild av
kompetensläget. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att i denna viktiga del utöva uppsiktsplikt
över nämndernas arbetsmiljöansvar.
Vi bedömer att det finns en struktur för uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Däremot finns det vissa
utvecklingsområden. Personalavdelningen är ansvariga för den övergripande uppföljningen av
personalpolitiken, vilket även inkluderar en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Kommunen upprättar även ett årligt personalbokslut. Rapporteringen i KIA såväl som uppföljningen av
tillbud har identifierats som ett utvecklingsområde.
Mot bakgrund av vad som har framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Säkerställa en systematisk och samlad uppföljning över vilka chefer som har genomgått
utbildning inom arbetsmiljö, samt vilka chefer som har ett behov av att förnya kunskapen inom
detta område.

Vi rekommenderar äldre- och omsorgsnämnden att:


Fortsätta att följa resultatet i HME för avvikande enheter inom socialkontoret. Detta för att
säkerställa att eventuella åtgärder får effekt.
 Upprätta en fullständig riskbedömningen med handlingsplan/åtgärdsplan avseende fysiska
och psykosociala arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
 Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i socialkontorets lokaler i
kommunhuset.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden säkerställer att:


Arbetssättet med uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön (OSA) efterlevs av verksamheterna.
 Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i rapporteringssystemet,
KIA. Dels genom att ärenden tillställs rätt chef, dels att säkerställa en samsyn kring vilka
incidenter som ska rapporteras in.
 Fortsätta att följa sjukfrånvaron inom kommunen för att säkerställa att eventuella åtgärder får
effekt. Vid behov bör en handlingsplan upprättas.
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Revisorerna

Revisionsskrivelse 2020-11-06

Till:
Kommunstyrelsen, äldre- och omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Vi önskar svar från nämnden senast 2020-02-28.
För Revisorerna i Upplands-Bro kommun

Roger Gerdin

Thomas Ljunggren

Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2020 – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen samt
äldre- och omsorgsnämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Granskningen är övergripande och fördjupad granskning har skett inom äldre- och
omsorgsnämndens verksamhet.
Vi bedömer att Upplands-Bro har säkerställt en tillräcklig struktur för ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Däremot finns det brister i förankring och efterlevnad av kommunens
rutiner. Detta indikerar att det finns vissa brister i den interna kontrollen och uppföljningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi har inom ramen för granskningen tagit in ett urval av dokumenterade riskbedömningar
med handlingsplaner. Dessa har granskats utifrån krav i Arbetsmiljölagen (AML) och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med vägledningar. Vi har identifierat avvikelser i en
dokumenterad riskbedömning med handlingsplan. Detta då det saknas identifierade åtgärder
(se 4.3.1.2), i enlighet med 3 kap. 2§ AML samt 10 § i AFS 2001:1.
Skyddsronden gällande den fysiska arbetsmiljön i kommun- och kulturhus sker centralt.
Verksamheterna använder sig därutöver av uppdragsdialog för att undersöka den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samt för att kunna förebygga och åtgärda
risker. Det framkommer under granskningen att materialet kring uppdragsdialogen är känd
av verksamheten men att arbetssättet inte fullt ut efterlevs ännu.
Grundutbildning inom arbetsmiljö är obligatoriskt för alla nya chefer. Personalavdelningen
har dokumenterade deltagarlistor men saknar en systematisk uppföljning och samlad bild
över vilka chefer som har genomgått utbildningen. Vi bedömer det väsentligt att
personalavdelningen vidtar en systematisk uppföljning eftersom det annars saknas
övergripande bild av kompetensläget. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att i denna
viktiga del utöva uppsiktsplikt över nämndernas arbetsmiljöansvar.
Vi bedömer att det finns en struktur för uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Däremot finns det
vissa utvecklingsområden. Personalavdelningen är ansvariga för den övergripande
uppföljningen av personalpolitiken, vilket även inkluderar en årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete. Kommunen upprättar även ett årligt personalbokslut. Resultaten i den
systematiska uppföljningen redovisas på enhetsnivå. Respektive chef går sedan igenom
resultatet med medarbetarna. Rapporteringen i KIA såväl som uppföljningen av tillbud har
identifierats som ett utvecklingsområde. Vi bedömer det väsentligt att kommunen säkerställer
kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i KIA.
Mot bakgrund av vad som har framkommit i granskningen rekommenderar vi
kommunstyrelsen att:


Säkerställa en systematisk och samlad uppföljning över vilka chefer som har
genomgått utbildning inom arbetsmiljö, samt vilka chefer som har ett behov av att
förnya kunskapen inom detta område.

Vi rekommenderar äldre- och omsorgsnämnden att:
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Fortsätta att följa resultatet i HME för avvikande enheter inom socialkontoret. Detta
för att säkerställa att eventuella åtgärder får effekt.
 Upprätta en fullständig riskbedömningen med handlingsplan/åtgärdsplan avseende
fysiska och psykosociala arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
 Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i socialkontorets
lokaler i kommunhuset.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden säkerställer att:


Arbetssättet med uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön (OSA) efterlevs av verksamheterna.
 Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i
rapporteringssystemet, KIA. Dels genom att ärenden tillställs rätt chef, dels att
säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska rapporteras in.
 Fortsätta att följa sjukfrånvaron inom kommunen för att säkerställa att eventuella
åtgärder får effekt. Vid behov bör en handlingsplan upprättas.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Sjukfrånvaron i kommuner har minskat de senaste två åren men är fortfarande på en hög
nivå sett till den svenska arbetsmarknaden1. För att långsiktigt få en stabil sjukfrånvaro på
låg nivå krävs ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete2. Ett aktivt arbetsmiljöarbete
påverkar inte bara sjukfrånvaron, det är också viktigt för att skapa ett hållbart arbetsliv samt
vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera medarbetare. Tillgången till rätt
kompetens är en strategisk fråga för kommunen, då den påverkar möjligheten att leva upp till
givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som
bedrivs. Arbetsmiljö är därför en strategiskt viktig fråga i kommunen.
Arbetsmiljö omfattar allt som påverkar människor på arbetet, från att minska risken för
skador till samarbetet med kollegor och möjligheterna till delaktighet och inflytande.
Arbetsmiljöarbete handlar om att främja hälsa, förebygga ohälsa, att vidta åtgärder vid
ohälsa. Lagstiftning, förordningar och föreskrifter anger ramarna för arbetsmiljöarbetet,
tillsammans med kommunens direktiv. Arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt i fyra steg:
1. Undersök risker och hinder
2. Analysera orsaker
3. Åtgärda, förebygga och främja
4. Följa upp verksamheten.
Revisorerna erfar att det kan finnas brister kopplade till kommuners och vård- och
omsorgens personalförsörjning. En hög personalomsättningen kan påverka
arbetsbelastningen såväl som sjukfrånvaro och konsultanvändning. Detta kan skapa
ohälsosamma arbetsmiljöförhållanden. Mot bakgrund av detta avser revisorerna genomföra
en fördjupad granskning av kommunens arbetsmiljöarbete.
Till följd av pandemin har den ursprungliga projektplanen för denna granskning kompletterats
då Covid-19 får direkta konsekvenser för arbetsmiljön i en del kommunala verksamheter.
2.2. Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och äldre- och
omsorgsnämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med föreskrifter på
kommunlednings- respektive enhetsnivå?

1

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 2017-2019, Kolada; Antal sjukfall efter sektor, SCB:
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting, Vad är problemet? SKL 2017
2

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
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Är roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet tydliga?
Får cheferna förutsättningar att driva att aktivt arbetsmiljöarbete genom
utbildningsinsatser och stöd?
 Får arbetsmiljöombud eller motsvarade förutsättningar att medverka i det aktiva
arbetsmiljöarbetet genom utbildningar?
 Är medarbetarna delaktiga i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen?
Kompletterande frågor:


Har alla medarbetare grundläggande utbildning om hygien och smittspridning?
o Har alla medarbetare fått information/kompletterande utbildning till följd av
covid 19 om bl.a. skyddsutrustning?
o Har alla medarbetare tillgång till skyddsutrustning? Hur organiseras arbetet
med brukare med känd smitta?
o Har medarbetarna tillgång till stöd till följd av den psykosociala arbetsmiljön?
o Hur följs medarbetarnas arbetsbelastning upp?
o Har schemaläggning och arbetstider påverkats av covid 19?
o Hur stor del av medarbetarna är timanställda? Hur försäkrar sig kommunen
om att dessa omfattas av utbildnings- och informationsinsatser? Har några
särskilda åtgärder vidtagits för att motverka sjuknärvaro i denna grupp?
o Omfattas arbetsmiljöarbete i kommunens uppföljning/tillsyn av externa
aktörer?

2.3. Avgränsning och ansvarig nämnd
Granskningen omfattar den fysiska, sociala3 och organisatoriska4 arbetsmiljön. Granskningen
är övergripande och fördjupad granskning har skett inom omsorgsverksamheten.
Granskningen avser kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden.
2.4. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med personalchef, socialchef, avdelningschefen för utföraravdelningen samt enhetschef
biståndsenheten. Därutöver har även fackliga representanter intervjuats. Samtliga intervjuade
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten, vilket innebär att de fakta som rapporten hänvisar
till är kvalitetssäkrade av de som granskats. All korrespondens kring faktakontrollen har
arkiverats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar EY för. Granskningen är
genomförd februari - september 2020.
2.5. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller

3

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från
chefer och kollegor.
4

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1. ledning och styrning, 2. kommunikation, 3.
delaktighet, handlingsutrymme, 4. fördelning av arbetsuppgifter och 5. krav, resurser och ansvar.
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interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Nedan redogörs kort för de revisionskriterier
som granskningen tar sin utgångspunkt i.
2.5.1. Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljölagen beskriver arbetsgivarens ansvar för att säkra en säker arbetsplats för de
anställda (1 kap. 1 §). Lagen anger bland annat att det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet
måste gälla den fysiska såväl som psykiska arbetsmiljön (2 kap. 1 §). Lagen anger även att
skyddsombud (ett eller flera) samt ersättare skall utses bland och av arbetstagarna vid
arbetsställen där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts (2 kap 2 §). Vid
arbetsplatser där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en
skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna (2 kap 8 §).
Arbetstagaren skall vidare ges inflytande över sin egen arbetssituation och ha tillgång till en
varierad arbetsmiljö. Erbjudande om rehabilitering och arbetsanpassning ingår även i
arbetsgivarens ansvar (3 kap. 2 a § AML). Arbetsmiljöverket har i uppdrag att ta fram
föreskrifter (AFS) som förtydligar arbetsmiljölagen. Några av dessa beskrivs nedan5.
2.5.1.1 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) anger att
arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs samt att en tillfredsställande
arbetsmiljö, såsom den definieras i 2 § AFS 2001:1, uppnås.
2.5.1.2 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö regleras att
arbetsgivaren ska säkerställa att chefer har tillräcklig kunskap samt att medarbetarnas
arbetsbelastning och arbetstid inte ger upphov till ohälsa.
2.5.2. Övergripande mål och budget 2020
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål och budget 2020 finns ett övergripande mål, med
bäring på granskningsområdet, om ”Hållbar hälsa och liv”. För att uppnå de övergripande
målen finns strategier om att jobba långsiktigt och vara en attraktiv arbetsgivare. ”Det innebär
att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal
samt arbeta med arbetsgivarvarumärke.”
2.5.3. Upplands-Bro kommuns personalpolicy, 2015-11-18, KF § 129
Upplands-Bros kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 kommunens
personalpolicy som bland annat innehåller kommunens synsätt inom hälsa och arbetsmiljö.
Policyn är gemensam och övergripande för alla kontor i Upplands-Bro kommun.

5

Därutöver finns ytterligare föreskrifter med större påverkan på exempelvis omsorgsområdet. Dessa
är bl a Belastningsergonomi AFS 2012:2, Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2, Användning av
personlig skyddsutrustning AFS 2001:3, arbetsplatsens utformning AFS 2009:2.
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Personalpolicyn anger kommunens värderingar och förhållningssätt och ska kompletteras
med andra styrdokument, såsom arbetsmiljöpolicy. Vidare står det i policyn att kommunens
arbetsmiljöarbete ”ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil”. UpplandsBro kommuns arbetsmiljö anges även handla om klarhet i organisation, uppdrag, mål samt
återkoppling i uppdrag och förväntningar. I policyn fastslås även att chefsfunktioner inom
hela kommunkoncernen ansvarar för:


Att sköta det systematiska arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.
 Att tillhandahålla tillräckligt med resurser för att kunna säkerställa en god och trygg
arbetsmiljö.
 Att skapa förutsättningar för att personalen får möjlighet att påverka sitt eget arbete
samt egna arbetssituation.
Medarbetarna i Upplands-Bro kommun har även uppdrag att:


Ansvara för ett gott arbetsklimat på sin arbetsplats.
 Ansvara för säkerheten i arbetet genom att rapportera in risker samt följa utsatta
instruktioner.
 Vara delaktig i arbetsmiljöarbetet och bidra med egna erfarenheter.

7
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3. Roll- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöarbetet
3.1. Fördelning av arbetsmiljöansvaret genom överenskommelser
Kommunstyrelsen utgör kommunens centrala arbetsgivarorgan och
ansvarar, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, för kommunens
strategiska personal- och arbetsgivarfrågor. Kommunstyrelsen
lämnar även råd och bistår övriga nämnder med rekrytering,
introduktion, utbildning, arbetsmiljö, rehabilitering samt
arbetsrättsliga frågor.
Den politiska nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret för
det aktuella kontoret/avdelningen/enheten. Av Reglemente för äldreoch omsorgsnämnden, reviderad av kommunfullmäktige den 29
april 2020, framgår att nämnden ”ska ha hand om frågor som rör
förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess
arbetstagare; dock ej frågor som ska handhas av
kommunstyrelsen”. Fördelning sker sedan ned till
enhetsledare/samordnare genom skriftliga överenskommelser. Det
finns krav på att genomgå arbetsmiljöutbildning när chefer och
medarbetare tar emot arbetsmiljöansvar. Personalavdelningen gör
en kontroll i personakterna en gång per år för att säkerställa att
överenskommelserna är aktuella och uppdaterade.

Nämnd

Kontorschef

Chef

Enhetsledare Samordnare

Av de överenskommelser som undertecknas framgår att det är
möjligt att returnera arbetsmiljöansvar. Det finns även en särskild blankett, Returnering av
delegerade arbetsuppgifter, som signeras vid returnering av uppgifterna.
Inom äldreomsorgen genomför avdelningschef möten med enhetschefer var tredje vecka.
Enligt intervjuer är detta ett forum där det är möjligt att diskutera arbetsmiljö.
Under kommunledningskontoret finns en nystartad vikariefunktion vilken har
arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Kommunens vikarier inom
vikariefunktionen arbetar främst inom förskola, fritidsverksamheten och socialkontorets
utföraravdelning. Arbetsmiljö- och uppföljningsansvaret är uppdelat på aktuell verksamhet
och vikariefunktionen. Den fysiska arbetsmiljön och eventuella händelser på arbetsplatsen
hanteras av verksamheten. Vikariefunktionen har däremot uppföljningsansvaret för vikarier
och deras arbetsmiljö. Detta sker genom kontinuerliga uppföljningsenkäter och en årlig
inbjudan till samtal. Kommunen har även vikarier utanför vikariefunktionen med en tydlig
verksamhetstillhörighet. I dessa fall är ansvaret för arbetsmiljön förlagt på verksamheten och
ansvarig chef med arbetsmiljöansvar.
3.2. Centralt HR-stöd
Kommunen har en personalavdelning inom kommunledningskontoret med ansvar för den
strategiska utvecklingen av kommunövergripande personalpolitik. Personalavdelningen äger
processen kring arbetsgivarfrågorna och ger kommunens chefer stöd i arbetsmiljö- och
rehabiliteringsfrågor, dels i individärenden, dels gällande uppföljningar och påminnelser.
Personalavdelningen består av 13 medarbetare, varav en personalchef. Av dessa arbetar ca
åtta medarbetare med lönehantering och rekrytering. Tre personalspecialister arbetar med
arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap. Därutöver finns, sedan den 1 maj 2020, en
8
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bemanningscontroller som jobbar styrande och stödjande mot cheferna kring
bemanningsekonomi och schemaläggning.
3.3. Samverkansavtal
Arbetsmiljöfrågor hanteras via samverkanssystemet som innebär samverkan med fackliga
representanter och medarbetarinflytande via arbetsplatsträffar. Kommunen tillämpar
Samverkansavtal för att stärka ansvar och tydliggöra rollerna mellan arbetsgivaren,
medarbetarna, de fackliga företrädarna och skyddsombuden. Samverkansgrupp ska
sammanträda minst sex gånger per år. Samverkansavtalet tecknades den 1 juli 2019. Avtalet
syftar till att öka medarbetarnas möjlighet till dialog. För att uppnå ett fungerande
samverkanssystem framgår det att kommunens chefer och medarbetare ska ha:



Kommunicerade mål
Tydlig rollfördelning mellan cheferna, medarbetarna, de fackliga företrädarna och
skyddsombuden

Inom ramen för samverkanssystemet finns tre former för samverkan, medarbetarsamtal,
arbetsplatsträff (APT) och samverkansgrupp. Samverkansgrupper finns på tre olika nivåer i
organisationen:
Central samverkansgrupp, CESAM, diskuterar kommunövergripande frågor. Personalchef
är sammankallande och fackliga huvudskyddsombud deltar. CESAM är bland annat
policyskapande när det kommer till arbetsmiljöfrågor och följer även upp efterlevnaden.
Övergripande arbetsmiljöfrågor, som sjukfrånvaro, rehabilitering och företagshälsovården
behandlas även. Den 7 september 2020 beslutades om arbetsmiljömål för CESAM för 20202021. Dessa är:






Integrera aktiva åtgärder i det dagliga arbetet
Samverkansavtalet efterlevs i hela organisationen
Gemensam information gällande ventilation och luft
Dra lärdomar från pandemin
Att sjukfrånvaron sjunker

CESAM följer även upp kontorens samverkansgrupper för att säkerställa efterlevnad av
samverkansavtalet. Intervjuade fackliga representanter och skyddsombud uppger att
CESAM är ett välfungerande forum för samverkan.
Det finns även en arbetsmiljögrupp som har sitt ursprung i CESAM. Gruppen består av
personalchef, personalspecialist och de fackliga representanterna i CESAM. Inom ramen för
detta forum sker fördjupning i arbetsmiljöfrågor och eventuella beslut lyfts till CESAM.
Gruppen bereder, vid behov, även ärenden inför CESAM som kräver fördjupning.
Kontorssamverkan har en kontorsövergripande roll och följer upp enheternas
samverkansgrupper så att samverkansavtalet uppfylls.
Enheternas samverkansgrupper hanterar partsarbetet på enheterna utifrån MBL och AML.
Socialkontoret har samverkansgrupper på kontorsnivå och avdelningsnivå. Därutöver har ca
tre av tio utförarenheter samverkan på arbetsplatsen. Detta med anledning av att dessa
arbetsplatser är större, samt att det också finns lokala skyddsombud. Enligt intervjuade sker
samverkan på avdelningsnivå och kontorsnivå varje månad, med arbetsmiljö som stående
9
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punkt. Även riskbedömningar, såväl som rapporter från KIA (Se 4.1.2) finns med på
dagordningen för kontorsövergripande och avdelningsövergripande samverkan.
Av äldre- och omsorgsnämndens Verksamhetsberättelse 2019 framgår att medarbetarnas
delaktighet och engagemang vid kommunens vård- och omsorgsboenden har utvecklats
genom att utse ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu
”måltidsombud, hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/
dokumentationsstödjare och demensombud”.
3.4. Bedömning
Vi bedömer att Upplands-Bro kommun, i stort, har dokumenterade rutiner och förutsättningar
för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Den politiska nämnden har det
övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret. Fördelning sker sedan ned till
enhetsledare/samordnare genom skriftliga överenskommelser. Personalavdelningen finns
även till stöd för cheferna.
I verksamheterna ligger stort ansvar på respektive chef med delegerat arbetsmiljöansvar.
Detta ställer krav på att chefer och medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar har
tillräcklig kunskap och förmåga att bedöma de egna kunskaperna, för att vid behov, returnera
arbetsmiljöuppgifter. Det finns krav på att genomgå arbetsmiljöutbildning när chefer och
medarbetare tar emot arbetsmiljöansvar. Kommunen har dock inte säkerställt en samlad
uppföljning av vilka chefer som har genomgått arbetsmiljöutbildning. Vi bedömer att det finns
ett behov av att undersöka behovet av att förnya kunskaperna för de chefer som inte har gått
utbildningen i närtid, se vidare 4.4.
Under kommunledningskontoret finns en nystartad vikariefunktion vilken har
arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Arbetsmiljö- och
uppföljningsansvaret är uppdelat på aktuell verksamhet och vikariefunktionen. Det är
väsentligt att detta delade ansvar fungerar ändamålsenligt så att en systematisk arbetsmiljö
kan säkerställas även för korttidsvikarier. Vi bedömer det väsentligt att kommunen följer att
det delade ansvaret fungerar väl.
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4. Arbetsmiljöarbetet
4.1. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Av kommunens styrdokument Systematiskt arbetsmiljöarbete framgår hur kommunen
planerar, leder och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumentet upplevs vara
ett levande dokument som revideras löpande. Styrdokumentet är framtaget av
personalavdelningen och godkänt av personalchef. Styrdokumentet innehåller en checklista
för ”årets systematiska arbetsmiljöarbete”. Checklistan möjliggör för verksamhetsansvariga
att ha en heltäckande bild av kommunens komponenter i arbetsmiljöarbetet med datum.
Medarbetarenkät
Sjukfrånvaro
Uppföljning av
det
systematiska
arbetmiljöarbet
et

Rapporterade
arbetsskador &
tillbud

(Stratsys)

SBA,
Brandsäkerhetsgeno
mgång

Uppföljningssa
mtal
Personalmöte/
APT
(genomgång
rutiner)

Fysisk
arbetsmiljörond

Av styrdokumentet framgår att varje chef har skriftligt tagit del av det arbetsmiljöansvar som
befattningen medför. Intervjuade uppger att styrdokumentet Systematiskt arbetsmiljöarbete
främst är en rutin riktad till chefer. Till stöd för kommunens chefer och medarbetare finns
Rutiner mot kränkande behandling, rutin för Rehabilitering samt Rutiner för en arbetsmiljö
utan missbruk.
Vidare ska arbetsmiljöronder planeras och genomföras årligen samt följas upp under det
nästföljande årets uppföljning tillsammans med skyddsombud och arbetsgivarrepresentant.
Skyddsronden gällande den fysiska arbetsmiljön i kommun- och kulturhus sker centralt och
personalchefen är sammankallande. Deltagande funktioner är, utöver personalchef,
personalspecialist, medarbetare från säkerhetsavdelningen, internservicemedarbetare, och
huvudskyddsombud Vision.
I enlighet med diskrimineringslagen, 3 kap. 5 § ska aktiva åtgärder bedrivas utifrån fem
områden inom verksamheten. På kommunens intranät finns information om aktiva åtgärder
tillgänglig för medarbetare. I texten hänvisar man även till modell och metod som finns
tillgänglig på Diskrimineringsombudsmannen (DO):s hemsida. Kommunen har även en
"Presentation-utbildning i aktiva åtgärder" för utbildning inom Aktiva åtgärder. Dokumentering
av arbetet med aktiva åtgärder sker av chef i beslutsstödsystemet, Stratsys.
4.2. Arbetsplatsträffar (APT)
Arbetsmiljöfrågor hanteras via samverkanssystemet och medarbetarinflytande via
arbetsplatsträffar, vilket regleras i samverkansavtalet. Av samverkansavtalet framgår att APT
genomförs minst åtta gånger per år. På APT ska chef och medarbetare ha en gemensam
dialog kring frågor som rör verksamheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet. På
arbetsplatser där skyddsombud finns har skyddsombuden en punkt vid APT. Chef ansvarar
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9 Svar på revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - KS 20/0755-2 Svar på revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet : Bilaga Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete.pdf

för att minnesanteckningar skrivs och ser till att dessa blir kända för samtliga medarbetare.
Alla medarbetare, inklusive deltidsarbetande, har rätt och skyldighet att delta.
Genom Qlickview finns sjukfrånvarostatistiken tillgänglig och i kommunens
incidentrapporteringssystem och informationssystem om arbetsmiljö, KIA, finns statistik över
enhetens arbetsskador och tillbud. Dessa underlag presenteras och analyseras gemensamt
minst en gång per år på APT.
Därutöver diskuteras även synpunkter och klagomål från verksamheten. Om verksamheten
vid APT identifierar arbetsmiljörisker ska riskbedömning och åtgärder dokumenteras i KIA,
om dessa inte kan åtgärdas omedelbart. Det framgår även att samtliga utförarenheter har ett
ytterligare forum, ”kvalitetsmöten”, där arbetsmiljö kan diskuteras. Myndighetsenheten har
kvalitetsråd där riskbedömningar och tillbudsrapportering behandlas.
4.3. Riskbedömningar, skyddsronder och handlingsplaner
Upplands-Bro använder KIA för dokumentation vid
arbetsmiljöronder, hantering av risker och
analyser, handlingsplaner och för
incidentrapportering.
Av kommunens styrdokument Systematiskt
arbetsmiljöarbete framgår att chefer har ett ansvar
att tillsammans med skyddsombuden bedöma
vilka förhållanden som kan medföra risk för ohälsa
och olycksfall, såväl fysisk som psykisk.
Arbetsplatser som har egna skyddsombud uppges
involvera dessa på ett ändamålsenligt vis.
Intervjuade skyddsombud uppger dock att
rutinerna för att involvera skyddsombud på de
platser som saknar lokala ombud kan förbättras.

Kontroll

Undersökning

Åtgärder

Riskbedömning

Egen bild utifrån Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1

När förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker
och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under
planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt.
Samtliga risk- och konsekvensanalyser resulterar, vid behov, i en handlingsplan.
Riskbedömning och handlingsplan dokumenteras i KIA eller på separat blankett.
Personalavdelningen stödjer cheferna i detta arbete men går inte systematiskt igenom och
granskar handlingsplanerna i KIA.
När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra underlagen till berörd
samverkansgrupp samt aktuell nämnd.
Verksamheterna använder sig av uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) samt kunna förebygga och åtgärda risker. Till stöd finns en
checklista Uppdragsdialog i grupp, upprättad 2019, vilken innefattar fem områden som ska
diskuteras i grupp, vid exempelvis APT. Chef ansvarar för att föra anteckningar och
sammanfatta överenskommelser i slutet av samtalet. Risker för olycksfall eller ohälsa
dokumenteras i KIA. Chef ska, tillsammans med skyddsombud, arbeta vidare med eventuella
risker som identifieras och skapa en handlingsplan med konkreta åtgärder. Det framkommer
under granskningen att materialet kring uppdragsdialogen är känd av verksamheten men att
arbetssättet inte fullt ut efterlevs ännu.
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4.3.1. Identifierade risker
Nedan redogörs för ett urval av identifierade risker kopplade till arbetsmiljöområdet.
4.3.1.1 Hot och våld
Hot och våld är en identifierad risk inom ramen för kommunens äldre- och
omsorgsverksamheter. Verksamheterna har upprättat riskbedömningar och handlingsplaner
för riskerna. Socialkontorets myndighetsenhet har rutiner kring hot och våld, med checklistor
och mallar. Därutöver har specifika avdelningar och verksamheter (exempelvis för demens)
kompletterande planer.
Äldre- och omsorgsnämndens tre myndighetsenheter har även gjort riskbedömningar för
klientmöten. Medarbetare har exempelvis larm för hembesök, vilka medarbetare även kan ta
med sig hem. Detta då det har förekommit hot från klienter. Larmen är kopplade till
kommunens avtalade väktarbolag och enhetschef som får notis. Enligt uppgift finns det ett
behov av att medarbetare mer frekvent rapporterar in hot i KIA. Detta då det inte uppges
rapporteras i tillräcklig utsträckning. Se även 4.3.3.
4.3.1.2 Fysiska lokaler
Intervjuade uppger att riskbedömningar har gjorts avseende arbetsmiljön i socialkontorets
lokaler i kommunhuset (plan 1 till 3). Bland annat rörande arbetsplatsernas utformning
(tillfredställande dagsljus och möjlighet till utblick) men även kopplat till ljud och
koncentration. Enligt uppgift har arbetsuppgifter som genomförs vid särskilt utsatta
fönsterlösa platser anpassats så att rotering sker mellan medarbetare för att korta ned
tidsperioden för genomförandet per person.
Kommunen har upprättat förslag på att bygga om i huset, vilket avser hantera frågan. Detta
är dock inte beslutat ännu, och ligger enligt uppgift framåt i tiden. Under 2018 gjordes en
behovsanalysrapport för förbättrad arbetsmiljö i kommunhuset. Socialkontorets underlag till
behovsanalysrapporten behandlar bland annat ergonomiska förutsättningar. Inom ramen för
underlaget finns en riskbedömning (upprättad i mitten på 2019) med identifierade
arbetsmiljörisker kopplade till förslaget att bygga om. Riskbedömningen är dock ofullständig
och innehåller varken datum, vilka som är närvarande (utifrån krav på att skyddsombud ska
ha deltagit i planeringen) eller ansvarig chef. Det framgår att en åtgärdsplan för fysiska och
psykosociala åtgärder behöver upprättas. Någon sådan är dock inte upprättad.
4.3.1.3 Hållbart ledarskap
Av kommunens Tertialbokslut 1 2020 framgår att äldre- och omsorgsnämnden har infört
”stödchefer” till enhetschefer för att säkerställa ett hållbart ledarskap under pandemin.
Stödchefer har tillfälligt omplacerats från andra kontor. (Se. Kap 5)
4.3.1.4 Personalförsörjning bland socialsekreterare
I intervjuer framgår att socialkontoret haft en utmaning med att rekrytera och behålla
biståndshandläggare. En ökad arbetsbelastning för befintlig personal är en risk för
arbetsmiljön. I Äldre- och omsorgsnämndens Verksamhetsplan 2020 framgår att
”biståndsenheten har tvingats använda sig av inhyrda konsulter, vilket är kostnadsdrivande
och påverkar stabilitet, kvalitet och långsiktighet i berörda arbetsgrupper”. Av intervjuad
enhetschef framgår att utmaningen var störst 2018. Under 2020 har enheten rekryterat två
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nya handläggare (inom ramen för äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde), vilken
numera består av sex handläggare och två samordnare.
Personalomsättningen för socialkontoret var vid 2018 omkring 13 procent, se nedan tabell.
För 2019 har denna siffra förbättrats till 8 procent. Detta uppges vara ett resultat av
kontorsspecifika insatser i form av en lönetrappa för biståndshandläggare. Av äldre- och
omsorgsnämndens Verksamhetsplan 2020 framgår att lönetrappan har underlättat
rekryteringen av biståndshandläggare.
Personalomsättning
Kommunen,
övergripande
socialkontoret

2017
16,4 %

2018
14,2 %

2019
9,5 %

7,1 %

13,1 %

8%

4.3.2. Rutiner vid sjukskrivning och rehabilitering
Av personalavdelningens rutin för Rehabilitering framgår att anmälan skall göras första
sjukfrånvarodag till chef. Kontakt skall hållas mellan chef och anställd under
sjukfrånvaroperioden. Efter den 8:e sjukdagen skall medarbetaren lämna ett läkarintyg.
Chefen får även påminnelse om detta via sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget, Adato.
Även när en medarbetare varit sjukskriven sex gånger eller mer under de senaste 12
månaderna ska ansvarig chef göra en rehabiliteringsutredning i Adato.
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar görs en anmälan till Försäkringskassan via
löneadministratörerna. I detta skede ska ansvarig chef inleda rehabiliteringsutredning, med
tidssatta aktiviteter. Utredningen genomförs tillsammans med den sjukskrivna med hjälp av
Adato. Vid behov nyttjas avtalad företagshälsovård för arbetsföremågebedömningar. Från
och med dag 91 i rehabiliteringskedjan bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan mot allt
arbete hos arbetsgivaren.
Rehabärenden

Kommunen,
övergripande6
Socialkontoret,
utföraravdelningen

2018
Rehab

Avslutade

477

343

(åter i arbete
%)
(76 %)

125

101

(87 %)

2019
Rehab

Avslutade

523

390

(åter i arbete
%)
(83 %)

106

71

(84,5%)

Av personalbokslut för 2019 framgår att personalavdelningen ”har medverkat i ca 25
rehabiliteringsärenden. 18 av dessa har avslutats under året, genom att medarbetarna har
återgått i arbete inom sin verksamhet eller annan verksamhet i kommunen, tre har avslutat
sina anställningar. Övriga ärenden pågår i någon form.”
4.3.2.1 Företagshälsovård
Upplands-Bro kommun har ett avtal med Avonova som erbjuder företagshälsovård. Det finns
en mindre summa centrala medel att nyttja för ändamålet. I regel bekostar dock respektive
chef insatser från företagshälsovården. Personalavdelningen följer upp hur stor summa som

6

Rehabilitering av vikarier som inte kan härledas till någon verksamhet ansvarar vikariefunktionen för.
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företagshälsovården har nyttjats inom kommunens verksamheter, samt huruvida insatserna
är förebyggande eller rehabiliterande. Företagshälsovården har som uppgift att stötta och
bistå Upplands-Bro kommun med bland annat arbetsrelaterade:







Rehabiliteringsfrågor
Medicinska utredningar och utlåtanden
Ergonomi
Stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Kris och samtalsstöd
Utredningar (individ, grupp och organisation)

Vid behov finns möjlighet att nyttja företagshälsovården för stöd och handledning i grupp
eller individuellt. Intervjuade uppger att företagshälsovård har varit ute i några av
socialkontorets utförarverksamheter för att stödja och handleda verksamheterna.
Kostnaderna för företagshälsovård har, inom äldreomsorgens utförarenheter, uppgått till ca
49 000 kr per augusti 2020.
4.3.3. Avvikelser, arbetsskador och tillbud
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man utreda orsakerna till
arbetsrelaterad ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i
arbetet. Detta för att man i fortsättningen ska kunna undvika att något liknande händer i
fortsättningen (9 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Arbetsgivare har skyldighet att rapportera in allvarligare tillbud och olycksfall, enligt
arbetsmiljölagen. Detta sker genom kommunens incidentrapporteringssystem, KIA. Där
anmäls fysiska skador, psykiska skador och tillbud.
Arbetsskadeanmälan görs på respektive arbetsplats av ansvarig chef, berörd medarbetare
och fackligt ombud/skyddsombud, via KIA. Vid övriga tillbud kan den drabbade själv göra en
anmälan via KIA-Tillbud och arbetsskadeanmälan. Vid allvarliga olyckor och tillbud ansvarar
chefen för att anmälan sker utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
Närmaste chef ansvarar för att följa upp händelserna i KIA och se till att de blir åtgärdade.
Detta utifrån det delegerade ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet. När berörd chef
hanterar ärendet får även den som rapporteras en signal. Chef gör analys och fyller i
åtgärder på lång och kort sikt. Vid behov genomförs även en särskild utredning av
personalavdelningen. Personalavdelningen kontaktas vid utredningar, genom signal i KIA
eller direkt från chef, rörande trakasserier eller kränkningar.
Ärenden i KIA
Kommunen,
övergripande
Socialkontoret,
utföraravdelningen

2018
Tillbud
508

Olycksfall
116

Arbetssjukdom
3

2019
Tillbud
381

Olycksfall
99

Arbetssjukdom
7

100

24

2

46

12

1

24

5

0

Varav följande inom Äldre- och omsorgsnämnden ansvarsområde7
Tabell: Underlag från KIA, erhållet från kommunen

7

Socialkontoret ansvarar för förvaltningen under flera nämnder.
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Utföraravdelningens inrapporterade tillbud sjönk mellan 2018 och 2019. Enligt uppgift
kopplas detta till en informationssatsning från de fackliga organisationerna 2018, som var ute
i verksamheterna och påtalade vikten av att anmäla tillbud. Uppföljning av tillbud uppges
vara ett utvecklingsområde. Intervjuad enhetschef för biståndsenheten uppger att
rapporteringen i KIA har identifierats som ett utvecklingsområde i den årliga uppföljningen av
enhetens systematiska arbetsmiljöarbetet. Se även 4.5.
Av Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad av kommunstyrelsen den 29 januari
2020, framgår att personalchef ansvarar för att initiera utredningar om trakasserier eller
kränkande särbehandling, samt övriga fall som rör enskilda individer. Personalchefen börjar
med att träffa berörd medarbetare för att bedöma om ärendet är en kränkning i enlighet med
arbetsmiljölagstiftningen. Ansvarig chef beslutar om sanktion i de fall ärendet bedöms som
en kränkande handling. Personalchef är rådgivande. I de fall ärendet rör en chefsperson
kontaktar personalchef enligt uppgift dennes chef för dialog. Enligt uppgift hade kommunen
totalt två ärenden under 2019.
4.4. Utbildning
Personalavdelningen tillhandahåller en partsgemensam grundutbildning i systematiskt
arbetsmiljöarbete, Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning8, för chefer och arbetsplatsombud.
Utbildningen består av 6 tillfällen om ca 4 timmar. Organisatorisk och sociala arbetsmiljö
enligt AFS 2015:4 ingår i begränsad utsträckning. Det finns istället separata utbildningar som
behandlar området. Intervjuade skyddsombud har genomgått utbildningen.
Kommunen ställer krav på att personer som tar emot delegation av arbetsmiljöuppgifter ska
genomgå utbildningen, alternativt om motsvarande utbildning nyligen har genomförts vid en
tidigare arbetsplats. Personalavdelningen har närvarolistor samt en dokumenterad
förteckning över de chefer som har genomgått utbildningen. Denna omfattar 27 namn på
chefer. Det genomförs däremot ingen särskild uppföljning för att undersöka behovet av att
förnya kunskaperna för de chefer som inte har gått utbildningen i närtid.
Därutöver finns flera specifika frivilliga utbildningar för chefer, bland annat kring KIA,
samverkan, arbetsrätt och rehabilitering. Av personalavdelningens checklista Introduktion för
chefer framgår att chefer mailar personalavdelningen för genomgång av respektive moment.
För nya medarbetare inom kommunen finns ett introduktionsprogram som chef ansvarar för
att medarbetaren genomgår. Intervjuade uppger även att nya medarbetare erbjuds flera
träffar med coachning samt en mentor bland sina kollegor. Medarbetaren ska vid
introduktionen informeras om kommunens rutiner, riktlinjer och policys. Personalavdelningen
har en framtagen checklista för samtliga punkter som bör avhandlas inom ramen för
introduktionen. Checklistan innefattar genomgång av samverkansavtal, fackombud och det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan kan användas för att bocka av punkterna och
undertecknas av chef och medarbetare. Det är oklart i vilken utsträckning checklistan
tillämpas i verksamheterna samt huruvida respektive chef arkiverar undertecknade

8

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och
Regioner samt Sobona. Utbildningen finns tillgängligt på hemsidan
arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/
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checklistor för medarbetarna. Intervjuade uppger att detta har identifierats som ett
utvecklingsområde.
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.
Personalavdelningen erbjuder och genomför seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa
tillfällen innefattar de krav som Diskrimineringslagen ställer. Kommunen har även en
framtagen PowerPoint-presentation för utbildning inom Aktiva åtgärder vid verksamheternas
APT.
4.5. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Årliga arbetsmiljöundersökningar ska omfatta såväl den fysiska som de psykosociala
förhållandena. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker ”genom att enheterna
ger en nulägesbild årligen (under nov/dec) i Stratsys”. Uppföljningen i Stratsys innehöll 24
nyckeltal avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa nyckeltal inbegriper bland
annat utbildning, kännedom kring riktlinjer och lagstiftning, KIA, förebyggande åtgärder och
utredningar. Personalavdelningen kan se i Stratsys att varje enhet har följt upp det
systematiska arbetsmiljöarbetet, se nyckeltal i bilaga 2.
De utvecklingsområden som identifierades i 2019-års uppföljning inbegrep, bland annat, att:




Arbetsmiljömål och kommunens policy inte var fullt känd vid alla enheter
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inte är aktuella fullt ut vid samtliga enheter
Dokumentering i KIA skiljer sig mellan enheter och verksamheter. I vissa fall sker
dokumentation i pappersform
 I vissa fall finns osäkerheter kring i vilka lägen som en KIA-anmälan är motiverad
 Vissa tillbud anmäls inte, vilket riskerar att vara normaliserat
 Anmälningar i KIA hamnar inte hos rätt chef, vilket försvårar möjligheten till
återkoppling9
Enligt personalchef sker individuell återkoppling till chefer utifrån svaren och de identifierade
utvecklingsområdena i uppföljningen. Därutöver arbetar personalavdelningen fortsatt med att
säkerställa efterlevnad av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Nyckeltal som sjukfrånvaro och rehabilitering följs upp i ledningsgrupp. Intervjuade uppger att
statistik från KIA, på aggregerad kontorsnivå presenteras i kommunens ledningsgrupp. Även
inom ramen för respektive kontor analyseras statistiken ifrån KIA.
Resultatet i en årlig arbetsplatsundersökning ger HME (hållbart medarbetarengagemang).
Frågorna behandlar områdena: motivation, ledarskap och styrning. Därutöver tillkommer
frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utifrån svaren genereras en
poängskala där 100 utgör maximalt värde. Kommunens riktlinjer för tolkning av resultaten
slår fast att ett HME på 65 eller mer är godkänt. Snittet för alla kommunens verksamheter är
79,1.

9

Av personalchef framgår att när personalavdelningen får vetskap om att fel chef ligger i anmälan så
rättas detta till och berörd chef får anmälan till sig. Chefen gör sedan återkopplingen till medarbetaren i
händelsen.
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HME

2019

202010

Kommunen, övergripande

80

79,1

Alle- och Norrgården

82,4

73,1

Förebyggande enhet

91,7

92,9

Hemtjänst

71,5

65,7

Kungsgården

83,3

79

Biståndsenheten

85

84,3

Socialkontoret

Intervjuad avdelningschef uppger att hemtjänstens resultat bedöms vara ett resultat av flera
verksamhetsförändringar som har ägt rum de senaste åren. Verksamheten har bytt
verksamhetssystem, digitaliserat hemtjänsten och infört en mer detaljerad styrning. Dessa
förändringar uppges ha medfört en del oro och stress hos medarbetare. Vidare har det
funnits ett behov av ett förstärkt ledarskap. Med anledning av detta har en biträdande
enhetschef tillsatts.
4.5.1. Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom kommunen har ökat. Sjukfrånvaron har haft en nedåtgående trend de
senast åren, men har nu ökat från 5,6 procent 2018 till 6 procent 2019. Se tabell nedan.
Personalchefen uppger att en fördjupad analys kommer att göras, dels gällande
långtidsfrånvaron. Vid oktobermötet för CESAM avser personalchefen presentera aktuell
statistik för sjukfrånvaron inom kommunen. Enligt intervjuad personalchef är målet att skapa
en handlingsplan för det fortsatta arbetet med sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaro
Kommunen,
övergripande
Socialkontoret

2017
5,8

2018
5,6

2019
6

5,2

5,4

5,5

Källa: Årsredovisning år 2019 Upplands-Bro kommun

4.5.2. Uppföljning av externa aktörer
Vid kontorets uppföljning av privata utförare görs uppföljning av huruvida det finns ett aktivt
arbetsmiljöarbete, även om kommunen inte har ansvar för det direkta arbetsmiljöarbetet hos
respektive leverantör. Under våren har socialkontoret haft regelbundna möten med privata
leverantörer då pandemin innebar liknande utmaningar för verksamheterna. Vid mötena
genomfördes uppföljning kring smitta i verksamheten, personalsituationen samt tillgång till
skyddsutrustning. Uppföljning skedde även via skriftlig rapportering mellan mötestillfällena.
4.6. Bedömning
Vi bedömer att Upplands-Bro har säkerställt en tillräcklig struktur för ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Däremot finns det brister i förankring och efterlevnad av kommunens

10

Svarsfrekvens 84 procent.
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rutiner. Detta indikerar att det finns vissa brister i den interna kontrollen och uppföljningen av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi har inom ramen för granskningen tagit in ett urval av dokumenterade riskbedömningar
med handlingsplaner. Dessa har granskats utifrån krav i Arbetsmiljölagen (AML) och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med vägledningar. Vi har identifierat avvikelser i en
dokumenterad riskbedömning med handlingsplan. Detta då det saknas identifierade åtgärder
(se 4.3.1.2), i enlighet med 3 kap. 2§ AML samt 10 § i AFS 2001:1.
Skyddsronden gällande den fysiska arbetsmiljön i kommun- och kulturhus sker centralt.
Verksamheterna använda sig därutöver av uppdragsdialoger för att undersöka den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samt kunna förebygga och åtgärda risker.
Det framkom under granskningen att materialet kring uppdragsdialogen är känt av
verksamheten men att arbetssättet inte fullt ut efterlevs ännu.
Personalavdelningen har dokumenterade deltagarlistor från utbildningstillfällen för chefer.
Däremot saknas det en systematisk uppföljning och samlad bild över vilka chefer som har
genomgått utbildningen. Vi bedömer det väsentligt att personalavdelningen säkerställer en
systematisk uppföljning, vilket även kan ses som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
samt för att säkerställa att chefer med arbetsmiljöansvar har rätt kompetens.
Sjukfrånvaron inom kommunen har ökat. Personalchefen uppger att en fördjupad analys
kommer att göras, dels gällande långtidsfrånvaron. Vid oktobermötet för CESAM avser
personalchefen presentera aktuell statistik för sjukfrånvaron inom kommunen. Enligt
intervjuad personalchef är målet att skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet med
sjukfrånvaron.
Utföraravdelningens inrapporterade tillbud sjönk mellan 2018 och 2019. Enligt uppgift
kopplas detta till en informationssatsning från de fackliga organisationerna 2018, som var ute
i verksamheterna och påtalade vikten av att anmäla tillbud. Denna satsning fortsatte inte
2019. Rapporteringen i KIA såväl som uppföljningen av tillbud har identifierats som ett
utvecklingsområde. Vi bedömer det väsentligt att kommunen säkerställa kvaliteten och
tillförlitlighet i den data som rapporteras in i KIA.
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5. Covid-19
Av kommunens Tertialrapport 1 2020 framgår att samtliga verksamheter inom Äldre- och
omsorgsnämnden i hög grad har påverkats av Covid-19. Utbildning kring basala
hygienrutiner11 har delgivits all personal löpande i syfte att minska smittspridningen, även
vikarier. Hälso-och sjukvårdsenheten har även bemannat med sjuksköterskor på kvällar och
helger som ett komplement till den externt upphandlade jourverksamheten.
Av Kommunstyrelsens Tertialrapport 1 2020 framgår att en vikariefunktion startades upp
under pandemin och fungerande stödjande för hela kommunen med att säkerställa
timvikarier. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på andra enheter
har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. Akuta timrekryteringar har
gjorts till utföraravdelningen på grund av hög sjukfrånvaro med anledning av Covid-19. Enligt
uppgift uppskattas ca 80 procent12 av utföraravdelningens vikarie tillhöra vikariefunktionen.
Timvikarier inom äldreomsorgen
under pandemin Covid-19, inkl
sjukfrånvaro

Tidsperiod

Boende 1

April 2020

Andel timvikarier
(motsv period 2019)

Sjukfrånvaro (%)
(motsv period 2019)

35 % (29 %)

20,1 (2,3)

Boende 2

44 % (68 %)

27 (11,1)

Boende 3

28 % (30 %)

18,6 (7,6)

Hemtjänst

27 % (33%)

Boende 1

Maj 2020

22 % (19 %)

8,7 (1,1)

Boende 2

26 % (57 %)13

19,6 (7,1)

Boende 3

29 % (24 %)

18,7 (9,4)

Hemtjänst

24 % (30 %)

Källa: statistik från socialkontoret, 2020-09-11

Det finns kommuner som införde speciella team inom hemtjänst eller särskilda avdelningar
inom boende för att hantera smittade brukare. Haninge kommun valde att organisera arbetet
under pandemin genom att isolera brukare med misstänkt och bekräftad smitta. Enligt uppgift
gjorde sjukfrånvaron bland medarbetarna det svårt att organisera hållbara Covid-19 team.
Vidare ansågs inte Covid-19 avdelningar vara ett alternativ då förflyttningsfasen ansågs
riskera att öka smittspridningen.
Initialt tillsattes även extra arbetsledning inom äldreomsorgen. Stödchefer för enhetschefer
inom äldreomsorg tilldelades från andra kontor med mindre belastning, såsom kultur och
fritid och utbildningskontoret. Extra arbetsledning direkt på boende tillsattes också i en av de

11

Vårdhygiens-utbildning som genererar ett utbildningsbevis har genomgåtts av samtliga.

12

Resterande arbetar i verksamheter där det inte finns stort behov av vikarier, kompetenser som är
svåra att hitta eller vikarier som ersätter längre vakanser och har månadslön.
13

Anledningen till den minskade andelen timvikarier kopplas till att flera tjänster ökades från deltid till
heltid, samt att vissa schemaförändringas gjordes för att schemalägga vakanta pass.
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drabbade verksamheterna, då genom tillfällig omplacering av medarbetare från annan
verksamhet.
De extra kostnader som har förekommit på grund av Covid-19 avser till största del
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt
sjukskrivningar. Enligt uppgift har extra bemanning varit nödvändig för att ge tillräckligt stöd
till isolerade brukare samt vid vakande natt. Avdelningschef uppger att alla medarbetare har
haft tillgång till skyddsutrustning under hela pandemin. Prioritering gjordes inledningsvis
under pandemin till de enheter som hade misstänkt eller bekräftad smitta. Prioritering gjordes
också av antal besök för att spara på skyddsutrustning och begränsa antalet byten. Enligt
uppgift har ingen medarbetare behövt arbeta utan skyddsutrustning vid arbete med misstänkt
eller bekräftad smittade brukare. Däremot finns det, inom äldreomsorgens utföraravdelning,
11 dokumenterade tillbud i KIA där det upplevts funnits en risk för att medarbetare
exponerats för smitta. Därutöver finns det fyra anmälningar om arbetssjukdom där
medarbetare blivit smittade och där anmälningarna gått till arbetsmiljöverket samt
Försäkringskassan.
Enligt intervjuad avdelningschef har alla medarbetare fått utbildning om covid-19 och
skyddsutrustning. Däremot uppges att dokumentation av vilka som genomgått utbildningarna
inte är komplett. Detta med anledning av att administrativa arbetsuppgifter inte har
prioriterats under pandemins mest akuta fas. Dokumentation finns dock kring vilka
nyanställda vikarier som genomgått utbildning.
Verksamheterna har också fått extra arbetsmiljöstödjande insatser med anledning av läget.
Dels genom företagshälsovård, dels genom en stödtelefon som inrättades under en längre
period under våren och bemannades av kommunens krisstöd (POSOM). Enligt uppgift
tillämpades inte stödtelefonen i markant utsträckning, utan medarbetare valde att söka stöd
hos chef och kollegor.
Medarbetarnas arbetsbelastning har följts upp vid arbetsplatsträffar samt i dialog med
skyddsombud och övriga representanter i arbete med schemaplanering. Socialkontoret har
genomfört utvärderingar av det viktigaste stödet för medarbetare. Kollegor och
arbetsledare/chefer har enligt uppgift identifierats som det viktigaste stödet.
5.1. Bedömning
Vi bedömer att kommunen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra en god
arbetsmiljö även under Covid-19. Verksamheterna har fått extra arbetsmiljöstödjande
insatser i form av stöd från företagshälsovård och förstärkt arbetsledning. Medarbetarnas
arbetsbelastning har följts upp vid arbetsplatsträffar samt i dialog med skyddsombud och
övriga representanter i arbete med schemaplanering.
Enligt uppgift har alla medarbetare getts grundläggande utbildning om hygien och
smittspridning. Däremot uppges att dokumentation av vilka som genomgått utbildningarna
inte är komplett. Vi ser därför en risk med att kvalitetssäkringsåtgärder, så som
dokumentation, har brustit under perioden.
Ingen medarbetare uppges ha behövt arbeta utan skyddsutrustning vid arbete med misstänkt
eller bekräftad smittade brukare. Däremot konstaterar vi att det, inom äldreomsorgens
utföraravdelning, finns 11 dokumenterade tillbud i KIA där det upplevts funnits en risk för att
medarbetare exponerats för smitta. Därutöver finns det fyra anmälningar om arbetssjukdom
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där medarbetare blivit smittade och där anmälningarna gått till arbetsmiljöverket samt
Försäkringskassan.
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6. Återrapportering
I kommunens Årsredovisning år 2019 finns ett avsnitt för personaluppföljning vilken redovisar
nyckeltal för antal månadsanställda, ålders- och könsfördelning samt sjukfrånvaro.
I kommunstyrelsens Verksamhetsberättelse år 2019 redovisas inga nyckeltal avseende
personal- eller arbetsmiljöfrågor. Det finns dock ett avsnitt som redogör för väsentliga
händelser inom personalområdet. Enligt uppgift har även HR-chefen presenterat resultatet
för medarbetarenkäten (HME) för kommunstyrelsen. En utförligare redovisning av
personalstatistik sker i personalbokslutet. Personalbokslutet innehåller uppföljning och
analys av nyckeltal rörande personalomsättning, HME och sjukfrånvaro (inklusive
långtidssjukfrånvaro). Personalbokslutet innehåller även information om andelen chefer inom
kommunen samt snittet för det ledningsspann som respektive chef har (varje chef hade ca
26 medarbetare att ansvara för 2019).
Av äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2019 framgår väsentliga händelser
inom nämndens verksamheter. Det framgår bland annat att ”hemtjänsten upplever fortsatta
svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, vilket ibland inneburit att ordinarie personal fått
arbeta övertid, vilket i sin tur har lett till högre sjukfrånvaro än föregående år”. Vidare anges
att ”medarbetarnas delaktighet och engagemang [vid vård- och omsorgsboendena] har
utvecklats genom att utse ombud och fördela ansvarsområden”.
6.1. Internkontrollplaner
I Äldre- och omsorgsnämndens Intern kontrollplan 2020 har inte arbetsmiljörisker bedömts
vara en prioriterad risk.
I Kommunstyrelsens Intern kontrollplan 2020 ingår rekryteringsprocessen som en prioriterad
risk med två kontrollmoment. En av de planerade åtgärderna inbegriper att kvalitetssäkra
kunskap genom utbildningsinsatser. I 2019-års internkontrollplan var kompetensförsörjning
en prioriterad risk. I kommunstyrelsens Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
konstaterades då att kommunen såg en sjunkande trend. En åtgärd under 2019 var att starta
upp den vikariefunktion som nu är på plats inom kontoret.
6.2. Bedömning
Arbetsmiljöverket anger att ”politikerna på ett aktivt sätt [måste] efterfråga hur arbetet
förflyter, om arbetsrelaterad sjukfrånvaro förekommer, om personalsituationen är stabil eller
om kostnader skenar iväg med anledning av en hög personalomsättning”14.
Kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden tar del av nyckeltal för sjukfrånvaro,
personalomsättning och HME. Personalbokslutet innehåller uppföljning och analys av
nyckeltal rörande personalomsättning, HME och sjukfrånvaro (inklusive
långtidssjukfrånvaro).
Kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller risker kopplade till kompetensförsörjning och
rekryteringsprocessen. Vi noterar att äldre- och omsorgsnämnden inte har identifierat någon
faktor kopplad till arbetsmiljöområdet som en prioriterad risk. Med hänsyn till vad som har

14

Arbetsmiljöverket, Projektrapport ”Socialsekreterares arbetsmiljö”, 2018-12-12
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framkommit i den systematiska uppföljningen av arbetsmiljöarbetet 201915 ställer vi oss
frågande till att nämnden inte har bedömt att arbetsmiljöområdet utgör en prioriterad risk för
verksamheten.

15

HME för hemtjänstenheten och den vikarieanvändning som funnits inom ett av vård- och
omsorgsboendena
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Svar på revisionsfrågor
Delfråga

Svar

1. Bedrivs det
systematiska
arbetsmiljöarbetet i
enlighet med föreskrifter på
kommunledningsrespektive enhetsnivå?

Delvis. Vi bedömer att Upplands-Bro har säkerställt en tillräcklig
struktur för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot finns det
brister i förankring och efterlevnad av kommunens rutiner. Detta
indikerar att det finns vissa brister i den interna kontrollen och
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2. Är roller och ansvar i
arbetsmiljöarbetet tydliga?

Ja. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till nämnd som i
sin tur fördelar till förvaltningschef/direktör som i sin tur fördelar till
underordnad chef, och i vissa fall till medarbetare (exempelvis
arbetsledare). Vidare framgår att uppgiftsfördelningen ska vara
skriftlig. För detta ändamål finns specifika blanketter som ifylles vid
fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter.

3. Får cheferna
förutsättningar att driva att
aktivt arbetsmiljöarbete
genom utbildningsinsatser
och stöd?

Ja, i huvudsak. Kommunens personalavdelning stödjer kommunens
chefer i personalrelaterade frågor. Enheten ansvarar bland annat för
stöd till chefer gällande arbetsrätt, samt sjuk- och
rehabiliteringsprocesser.

4. Får arbetsmiljöombud
eller motsvarade
förutsättningar att
medverka i det aktiva
arbetsmiljöarbetet genom
utbildningar?

Ja, Arbetsmiljöfrågor hanteras via samverkanssystemet som innebär
samverkan med fackliga representanter och regleras i
Samverkansavtal.

5. Är medarbetarna
delaktiga i
arbetsmiljöarbetet på
arbetsplatsen?

Ja, i huvudsak. Medarbetarinflytande säkerställs genom
arbetsplatsträffar (APT), kvalitetsråd och uppdragsrond.
Arbetsmiljöfrågor finns med som en stående punkt på APT.

Det finns krav på att genomgå arbetsmiljöutbildning när chefer och
medarbetare tar emot arbetsmiljöansvar, alternativt om motsvarande
utbildning nyligen har genomförts vid en tidigare arbetsplats.
Personalavdelningen har en dokumenterad förteckning över de chefer
som har genomgått utbildningen de tre senaste åren. Det genomförs
däremot ingen särskild uppföljning för att undersöka behovet av att
förnya kunskaperna för de chefer som inte har gått utbildningen i
närtid.

Kommunen har en samverkansutbildning som riktar sig till chefer och
lokala skyddsombud i samverkansgrupperna. Utbildningen är
framtagen i samverkan med huvudskyddsombud och centrala fackliga
representanter.

Skyddsronden gällande den fysiska arbetsmiljön i kommun- och
kulturhus sker centralt. Verksamheterna ska därutöver använda sig av
uppdragsdialog för att undersöka den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön (OSA) samt kunna förebygga och åtgärda risker. Det
framkommer under granskningen att materialet kring
uppdragsdialogen är känd av verksamheten men att arbetssättet inte
fullt ut efterlevs ännu.
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6. Har alla medarbetare
grundläggande utbildning
om hygien och
smittspridning?
Har alla medarbetare fått
information/kompletterande
utbildning till följd av covid 19
om bl.a. skyddsutrustning?

Vi bedömer att kommunen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att
tillförsäkra en god arbetsmiljö även under Covid-19. Verksamheterna
har fått extra arbetsmiljöstödjande insatser i form av stöd från
företagshälsovård och förstärkt arbetsledning. Medarbetarnas
arbetsbelastning har följts upp vid arbetsplatsträffar samt i dialog med
skyddsombud och övriga representanter i arbete med
schemaplanering.
Se även avsnitt 5.

Har alla medarbetare tillgång
till skyddsutrustning? Hur
organiseras arbetet med
brukare med känd smitta?
Har medarbetarna tillgång till
stöd till följd av den
psykosociala arbetsmiljön?
Hur följs medarbetarnas
arbetsbelastning upp?
Har schemaläggning och
arbetstider påverkats av covid
19?
Hur stor del av medarbetarna
är timanställda? Hur försäkrar
sig kommunen om att dessa
omfattas av utbildnings- och
informationsinsatser? Har
några särskilda åtgärder
vidtagits för att motverka
sjuknärvaro i denna grupp?
Omfattas arbetsmiljöarbete i
kommunens uppföljning/tillsyn
av externa aktörer?

Upplands-Bro den 20 oktober 2020

Madeleine Gustafsson
EY

Jan Darrell
EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:


Personalchef



Socialchef



Enhetschef, biståndsenheten (äldre- och personer med funktionsnedsättning)



Avdelningsschef, utföraravdelningen



Fackligt skyddsombud, Kommunal



Fackligt skyddsombud, Vision

Dokument:































Behovsanalysrapport, Förbättrad arbetsmiljö i Kommunhuset, 2018-04-21
Delegationsordning Kommunstyrelsen
Delegationsordning Äldre- och omsorgsnämnden
Introduktion för chefer, personalavdelningen, 2020-01-13
Introduktion av nyanställda medarbetare, personalavdelningen, reviderad 2020-01-01
Intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2020, äldre- och omsorgsnämnden
Personalpolicy, antagen av kommunfullmäktige den 18 november 2015, § 129
Personalbokslut,
Presentation - utbildning i aktiva åtgärder, powerpoint
Protokoll, samverkan utföraravdelningen, 2020-02-17
Protokoll, facklig samverkan 2020-02-10
Rehabilitering, personalavdelningen, 13 september 2019
Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden, reviderad av kommunfullmäktige den
29 april 2020
Returnering av delegerade arbetsuppgifter, 2017-10-01
Risk- och konsekvensanalys, Socialkontorets utföraravdelning, stöd- och
behandlingsenheten, 2020-02-17
Rutiner för en arbetsmiljö utan missbruk, kommunledningskontoret, 22 februari 2017
Rutiner för hembesök för anställda inom biståndsenheten, 2018-04-20
Rutiner mot kränkande särbehandling, och åtgärder vid misstanke om
kränkning/trakasserier, personalavdelningen, reviderad 27 juni 2018
Samverkansavtal, mellan parterna i Upplands-Bro kommun, 1 juli 2019
Tertialrapport 1 2020, kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2020 med delårsbokslut jan-april
Uppdragsdialog i grupp, personalavdelningen, 2019-05-20
Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019, kommunstyrelsen
Verksamhetsplan 2020 Äldre- och omsorgsnämnden
Verksamhetsplan 2020 Kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelse 2019 äldre- och omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2019 kommunstyrelsen
Årsredovisning år 2019 Upplands-Bro kommun
Årlig revidering – Systematiska arbetsmiljöarbetet - 2019 (Upplands-Bro inkl.
underliggande) [utdrag från Stratsys]
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Bilaga 2: Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2019: Nyckeltal som följs upp i Stratsys
Nyckeltal som följs upp i Stratsys

01) Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
02) Vi har arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy som är känd och
aktuell
03) Vi har en aktuell dokumenterad och tydlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad.
04) Vi vet att det erbjuds en intern arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud á sex halvdagar varje år
05) Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet enligt våra rutiner och
lämpliga undersökningsmetoder
06) Vi har gjort och dokumenterat riskbedömningar i KIA
07) Vi har upprättat handlingsplaner och tagit fram åtgärder för att få
bort eller minska de identifierade riskerna. Mall finns i KIA.
08) Vi genomför undersökning och riskbedömning vid förändringar i
verksamheten.
09) Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade
riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär och
som beskriver om risken är allvarlig eller inte. Mall finns i KIA.
10) Vi har rapporterat arbetsskador och tillbud i KIA
11) Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket.
12) Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, arbetsskador och tillbud
har inträffat
13) Vi har återkopplat resultatet av utredningar av arbetsskador och
tillbud och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda
arbetstagare.
14) Vi har vidtagit förebyggande åtgärder för att en arbetsskada eller
ett tillbud inte ska hända igen.
15) Vi har gått igenom policys och rutiner kring arbetsmiljön
systematiskt under året (se Systematiskt arbetsmiljöarbete, så här
gör vi i Upplands-Bro)
16) Vi har kännedom om de lagar och föreskrifter (AFS:arna) som
påverkar vår arbetsmiljö
17) De som har uppgifter att utföra i det systematiska
arbetsmiljöarbetet har: kunskaper att utföra sina uppgifter
(kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i
arbetet, kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet).
18) Vi får ett professionellt stöd från vår företagshälsovård vid behov
19) Vi får ett professionellt stöd från personalstaben vid behov
20) Vi har arbetat med, identifierat och följt upp utvecklingsområden
inom aktiva åtgärder i fokusområdet "Arbetsförhållanden"
21) Vi har arbetat med, identifierat och följt upp utvecklingsområden
inom aktiva åtgärder i fokusområdet "Bestämmelser och praxis
om löner och andra anställningsvillkor"
22) Vi har arbetat med, identifierat och följt upp utvecklingsområden
inom aktiva åtgärder i fokusområdet "Rekrytering och befordran"
23) Vi har arbetat med, identifierat och följt upp utvecklingsområden
inom aktiva åtgärder i fokusområdet "Utbildning och övrig
kompetensutveckling"
24) Vi har arbetat med, identifierat och följt upp utvecklingsområden
inom aktiva åtgärder i fokusområdet "Möjligheterna att förena
förvärvsarbete med föräldraskap"

Enheter som har
responderat
Kommunstyrelsen,
Personalstaben,
kommunikationsstaben,
kundcenter, utvecklingsstab,
kanslistaben, övergripande
samhällsplanering, mark- och
exploateringsavdelningen,
bygg- och miljönämnden,
miljöavdelningen, UpplandsBrogymnasiet,
Kultur- och fritidsnämnden,
fritidsavdelningen, unga,
socialnämnden, kvalitet- och
verksamhetsstöd,
myndighetsenhet, barn- och
ungdomsenhet, vuxenenhet,
biståndsenhet, Gruppbostäder
LSS,
tekniska nämnden, tekniska
avdelningen, avfall, VA, gata,
mät&GIS
utbildningsnämnden, förskolor:
Norra Kungsängen, Östra
kungsängen, Västra
kungsängen, Östra bro, Västra
Bro, grundskolor: Broskolan,
Ekhammarskolan,
Finnstaskolan, Haganässkolan,
Härneviskolan, råbyskolan,
Tjustaskolan, kostenheten,
resursteamet, modersmål och
nyanlända,
brunnaskolan, lilsjöskolan,
bergaskolan, brunna förskolor
äldre- och omsorgsnämnden,
kvalitet- och verksamhetsstöd,
norr- och allegården,
kungsgården, förebyggande
enhet
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Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-12-21

KS 20/0490

Er beteckning

Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Storsthlms rekommendation angående ny
överenskommelse om ungdomsmottagningar
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen "Stockholms
ungdomsmottagningar - Överenskommelse mellan Region Stockholm,
Storsthlm och kommuner i Stockholms län".
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta
överenskommelsen "Stockholms ungdomsmottagningar - överenskommelse
mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län".
Upplands-Bro kommun ställer sig positiv till samverkansöverenskommelsen då
den syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för
ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten.
Den förändring som samverkansöverenskommelsen innebär är att
ungdomsmottagningen i Upplands-Bro ska bedrivas i samverkan och med delat
huvudmannaskap. I praktiken innebär det ingen förändring i förhållande till
ungdomarna som söker sig till ungdomsmottagningen då Upplands-Bro sedan
innan uppfyller många av de krav som överenskommelsen innebär.
Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas som tidigare i samma lokaler.
Eftersom verksamheten blir kvar i samma lokaler med samma öppettider så blir
det ingen förändring för ungdomarna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2021.



Rekommendation att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende
ungdomsmottagningarna i länet.
Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner
i Stockholms län gällande Stockholms ungdomsmottagningar.



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

2020-12-21

KS 20/0490

Kommunledningskontoret

Ärendet
Storsthlm har i samarbete med Region Stockholm och representanter för
ungdomsmottagningarna i Stockholms län tagit fram en
samverkansöverenskommelse: "Stockholms ungdomsmottagningar överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i
Stockholms län".
Beslut har tagits i Storshlms styrelse den 4 juni 2020, § 138, om att
rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden till Storsthlm senast
den 30 november 2020, men Upplands-Bro kommun har begärt anstånd och
ska meddela ställningstagandet den 3 februari 2021.
Bakgrund
En juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i
samverkan mellan kommunen och regionen. En gemensam överenskommelse
bidrar till samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för
gott samarbete i en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och
kommun.
Socialnämnden i Upplands-Bro kommun beslutade den 20 februari 2020, § 13,
att ingå en överenskommelse mellan Region Stockholm/Stockholms läns
sjukvårdsområde och Upplands-Bro kommun om fortsatt samverkan av
ungdomsmottagningen i Upplands-Bro. Den 1 oktober 2020 övergick
ungdomsmottagningen till samverkan mellan regionen och kommunen.
Storsthlm har i uppdrag att dels, stödja kommunerna i arbetet med att ta fram
lokala överenskommelser, dels, att ta fram länsöverskridande
tvärprofessionella riktlinjer.
Överenskommelsens syfte och innehåll
I samband med att särskilda statliga satsningar på
ungdomsmottagningsverksamheten aviserades 2016 inleddes ett
utvecklingsarbete, såväl regionalt som lokalt. I den behovsinventering som låg
till grund för en regional handlingsplan för ungdomsmottagningarna framkom
bland annat behovet av länsgemensamma och tvärprofessionella riktlinjer, i
syfte att främja en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar.
Samverkansöverenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för
likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för
Stockholms läns ungdomar. I överenskommelsen beskrivs målgruppen som
ungdomar mellan 12 - 22 år som bor eller vistas i Stockholms län och att
grundprincipen är att ungdomar ska kunna röra sig fritt mellan mottagningarna
i Stockholms län. Vid längre kurativa insatser ska den unge kunna hänvisas till
hemkommunen.
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Datum

Vår beteckning

2020-12-21

KS 20/0490

Kommunledningskontoret
Överenskommelsen ska utgöra ett stöd för ungdomsmottagningarnas
organisering och utförande av verksamhet. I samverkansöverenskommelsen
beskrivs verksamhetens riktning och innehåll, med vilken kompetens och
organisation det utåtriktade arbetet ska bedrivas, dokumentation, samverkan
och samarbete samt uppföljning och utveckling. Exempelvis ställer
överenskommelsen krav på utåtriktat arbete, kompetens och kunskap kring
adolescensutveckling, sexuell utveckling, sexologiska frågor och psykisk
ohälsa. Överenskommelsen reglerar också grundbemanning (minst en
barnmorska och en kurator och tillgång till en läkare) och att
ungdomsmottagningen ska karaktäriseras av tvärprofessionalitet och att
gemensam handledning är att rekommendera.
Ekonomiska aspekter
Förvaltningslagen (2017:900) innehåller en generell skyldighet att inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. Lokal samverkan
mellan kommunen och regionen sker inom ramen för befintlig
samverkansstruktur.
Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) kommer att ansvara för och
finansierar barnmorske- och läkarinsatser. Barnmorskorna är i dagsläget
anställda av kommunen och inte av regionen. Regionen ersätter kommunen för
de kostnader som avser anställningen av barnmorskor. Från och med 1 maj är
de anställda direkt av SLSO.
Kommunen ansvarar för och finansierar psyko-sociala insatser (kurator).
Upplands-Bro har sedan innan haft en kuratorstjänst, vilket därmed inte
kommer innebära någon förändring i och med samverkansöverenskommelsen.
Överväganden
Upplands-Bro kommun är positiv till samverkansöverenskommelsen avseende
ungdoms-mottagningen då den syftar till att skapa likvärdig, jämställd och
jämlik ungdomsmottagning för länets ungdomar. Den regionala
överenskommelsen skapar tydlighet och struktur samt ställer likvärdiga krav på
samtliga ungdomsmottagningar i regionen vilket är positivt.
Den förändring som samverkansöverenskommelsen innebär, som för oss gäller
från och med den 1 maj 2021, blir att ungdomsmottagningen i Upplands-Bro
ska bedrivas i samverkan och med delat huvudmannaskap. Från och med 15
mars 2021 har Upplands-Bro en kurator på plats på heltid som kommer att
ansvara för att möta behoven hos ungdomarna som önskar samtalsstöd och som
kommer att ha nära samarbete med barnmorskorna. I praktiken innebär det
ingen förändring i förhållande till ungdomarna som söker sig till
ungdomsmottagningen. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas som
tidigare i samma lokaler.
SLSO har anställt en chef som ansvarar för den medicinska delen för
kommunerna Järfälla, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro och som
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Datum

Vår beteckning

2020-12-21

KS 20/0490

Kommunledningskontoret
enhetschef för stödenheten för barn, unga och familjer kommer att ha nära
samarbete med.
Eftersom verksamheten blir kvar i våra lokaler med samma öppettider så blir
det ingen förändring för ungdomarna. Under möten med SLSO gällande
övergången har det inte heller signalerats att detta kommer ändras längre fram.
De juridiska förutsättningarna gör gällande att kommunen endast har ansvar för
kommuninvånare förutom i akuta situationer. Enligt överenskommelsen är
grundprincipen att ungdomarna ska kunna söka sig vart man vill men att
mottagningen också ska kunna hänvisa den unge till dennes hemkommun om
det handlar om längre kurativa insatser. Denna remiss har skickats till
socialkontoret, utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret för att
inhämta synpunkter utan ytterligare synpunkter eller invändningar.

Barnperspektiv
En överenskommelse med syfte att skapa en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagning är mycket positivt för kommunens barn och ungdomar.
Genom regionalt samarbete kan unga kommunmedlemmar bemötas av
likvärdig och jämställd vård, oavsett vart i regionen ungdomen befinner sig.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Rekommendation att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende
ungdomsmottagningarna i länet.
2. Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner
i Stockholms län gällande Stockholms ungdomsmottagningar.
Beslut sänds till


Registrator Storsthlm, ange diarienr. S/20/0009-34
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REKOMMENDATION UT
2020-06-04
S/20/0009-34

Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning,
utbildningsförvaltning
samt kultur- och fritidsförvaltning

Rekommendation om att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag
och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 4 juni 2020 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län
och Region Stockholm avseende uppdrag och samverkan på ungdomsmottagningarna i
länet.
Sammanfattning
En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och
samverkan har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar
för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets
ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och
utförandet av verksamheten.
En juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i
samverkan mellan kommunen och regionen. En gemensam överenskommelse bidrar till
samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för gott samarbete i
en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och kommun.
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 senast 30
november 2020.
Beskrivning av ärendet
I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som tillhandahåller stöd och vård till
unga mellan 12 och 22 år. För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella
riktlinjer utfärdade, vilket har lett till att verksamheten utvecklats på lite olika sätt i
olika delar av landet, och i olika delar av länet.
I samband med att särskilda statliga satsningar på ungdomsmottagningsverksamheten
aviserades 2016 inleddes ett utvecklingsarbete, såväl regionalt som lokalt. I den
behovsinventering som låg till grund för en regional handlingsplan för
ungdomsmottagningarna framkom bland annat behovet av länsgemensamma och
tvärprofessionella riktlinjer, i syfte att främja en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar.
De juridiska förutsättningarna för drift utkristalliserades under våren 2019. Då
ungdomsmottagningen består av såväl medicinska som psykosociala insatser bör
verksamheten drivas av region och kommun tillsammans. De direktavtal som under ett
flertal år tecknats mellan Region Stockholm och respektive kommun visade sig vara i
strid med gällande upphandlingslagstiftning och därmed inte juridiskt gångbara.
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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Ungdomsmottagningsverksamheten bygger i hög grad på ett tvärprofessionellt arbete
mellan i första hand barnmorska och kurator, men även mellan andra förekommande
professioner på mottagningarna såsom läkare/gynekolog/venereolog, dietist, psykolog.
Denna typ av verksamhet, som bygger på såväl medicinska som psykosociala insatser,
ställer höga krav på tydliga uppdrag, samsyn och integrerade arbetssätt.
En stor anledning till att enas kring en överenskommelse om uppdrag och samverkan
för ungdomsmottagningarna i länet är att det medicinska uppdraget på
ungdomsmottagningen framöver kommer att driftsättas av regionen eller upphandlad
aktör, och det psykosociala uppdraget av kommunen eller upphandlad aktör.
Ärendets gång
Storsthlms styrelse beslutade den 27 september 2018 att Storsthlm skulle vara
kommunerna behjälpliga i processen kring nya vård- och samverkansavtal med Region
Stockholm. Ett arbete inleddes under hösten 2018 med att ta fram en överenskommelse
mellan kommunerna och Region Stockholm om uppdrag och samverkan för
ungdomsmottagningarna i länet.
Förslag till överenskommelse har tagits fram i samarbete med Region Stockholm och
representanter för ungdomsmottagningar i länet: Västerort, Södertälje, Mörby,
Sollentuna, Huddinge, Ekerö, Lidingö, Tyresö samt Stockholms stad, avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor. Förslaget har granskats av jurist på Kommunakuten
AB, samt även gått ut på remiss för inhämtande av synpunkter till följande
intresseorganisationer: Maskrosbarn, RFSL Ungdom, SVEA, Föreningen för
ensamkommande, GAPF, RBU, Tilia, Attention, Unizon samt Sollentuna brukarråd för
unga.
Överenskommelsen innebär förtydliganden
Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner i länet haft möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till överenskommelse. Alla 26 kommunerna har återkommit med
ett svar. Många svarande understryker vikten av tillkomsten av en länsövergripande
överenskommelse som kan utgöra en gemensam plattform i det fortsatta arbetet.
Samverkansöverenskommelsen är en övergripande beskrivning av uppdrag och
samverkan avseende ungdomsmottagningens verksamhet i Stockholms län. Arbetet
kommer att fortsätta under 2020/21 med att ta fram de process- och specifika riktlinjer
för professionen som bedöms behövas för att skapa förutsättningar för en jämlik vård
och jämlikt utbud till alla ungdomar som besöker länets ungdomsmottagningar.
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.
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Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021

5 juni 2020
Rekommendation ut

30 november 2020
Sista dag för beslut i
kommunerna

1 januari 2021
Överenskommelsen
börjar gälla

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2020
med e-post till registrator@storsthlm.se
Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av
Bilaga
•

Stockholms läns ungdomsmottagningar – överenskommelse mellan Region
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län

Med vänlig hälsning

Ordförande Storsthlm

Direktör Storsthlm
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Stockholms
ungdomsmottagningar
Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i
Stockholms län
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Samverkan och uppdrag
Region Stockholm, Storsthlm och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar
kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där regionen och kommunerna måste samverka.
Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren och kommunerna ska samverka.
Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm, därefter godkänns
de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje
enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem.
Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region
Stockholm och Storsthlm på uppdrag av presidierna för regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och
Storsthlms politiska beredningar.
För information om vilka kommuner som antagit överenskommelsen se Storsthlms hemsida.
I detta dokument formuleras ungdomsmottagningarnas grundläggande och övergripande uppdrag.
Mer detaljerade uppdragsbeskrivningar för mottagningarnas medicinska del återfinns i vårdavtalen
och kring samverkan mellan region och kommun i lokala samverkansavtal.

Stockholm 2020

Region Stockholm

Storsthlm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 38145, 100 64 Stockholm

Box 6909, 102 39 Stockholm

Telefon 08-615 94 00

Telefon 08-123 132 00

Storsthlm.se

Vardgivarguiden.se
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Syfte
Detta dokument är gemensamt för Region Stockholm och länets 26 kommuner. Det ska ligga till grund
för lokala avtal och överenskommelser. Syftet är att skapa förutsättningar för en likvärdig 1, jämställd
och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet 2 för länets ungdomar, samt vara ett stöd för
ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten.
Syftet med dokumentet är även att ligga till grund för en god samverkan mellan kommunerna i
Stockholms län samt Region Stockholm. Dokumentet riktar sig huvudsakligen till ledningen inom
kommunernas och regionens förvaltningar och verksamheter.

Övergripande mål och visioner
Ungdomsmottagningarna i Stockholm arbetar för ett samhälle där ungas psykosociala, sexuella och
reproduktiva hälsa är god och där ungdomars rättigheter tillvaratas och respekteras.
Som ett led i arbetet mot denna vision har ungdomsmottagningarna följande övergripande mål för
verksamheten:
•

Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars behov och
lokala förutsättningar är i fokus.

•

Alla unga uppfattar att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.

•

Alla unga uppfattar att de har rätt till information, kunskap, stöd och behandling inom
ungdomsmottagningen.

•

Ungdomar som vänder sig till ungdomsmottagningen blir bemötta med respekt av
professionella vuxna som ser till hela deras livssituation.

Gemensam överenskommelse
Denna överenskommelse gäller samverkan kring att erbjuda ungdomar i länet stöd på
ungdomsmottagningar från både kommunerna och Region Stockholm. Huvudmännen är överens om
att:
Ungdomen ska på egen hand kunna vända sig till en mottagning där regionen och kommunen
tillsammans erbjuder kostnadsfritt stöd och vård till målgruppen.
Kommunen åtar sig att sörja för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna leverera
de psykosociala insatser som är kommunens ansvar. Regionen ansvar för att allokera medel och/eller
kompetent personal för att kunna leverera den medicinska verksamhet som är regionens ansvar. Detta
regleras närmare i lokala avtal.

1

Med likvärdig verksamhet menas i detta dokument en vård som är likvärdig i utbud och kvalitet oavsett var i länet ungdomen väljer att
söka sig till en ungdomsmottagning.
2
Med jämlik vård menas den vård som SKL definierar på följande sätt: Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, förebyggande
insatser, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med hög kvalitet till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön,
funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Socialstyrelsen menar att en grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av god kvalitet för alla som
har behov av den. Socialstyrelsen följer utvecklingen inom socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att
följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort.
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Giltighetstid och förvaltning
Denna samverkansöverenskommelse ligger till grund för vårdavtal samt lokala driftsavtal mellan
kommunerna i Stockholm och Region Stockholm. Huvudmännen har till ansvar att alla parter,
inklusive upphandlade entreprenörer3, lever upp till samverkansöverenskommelsens intentioner och
mål. Samverkansöverenskommelsen förvaltas av kommunerna genom Storsthlm och Region
Stockholm genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Denna överenskommelse gäller tillsvidare med 6
månaders uppsägningstid. Samverkansöverenskommelsen omförhandlas om någon part begär det.
Dokumentet skall vara publicerat på Vårdgivarguiden.se och Storsthlm.se

Gemensamma utgångspunkter
Ungdomsmottagningarna vilar på en formell samverkan mellan kommun och region på en
organisatorisk nivå och karaktäriseras av ett praktiskt tvärprofessionellt arbete mellan medicinsk och
psykosocial personal på ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningens verksamhet vilar på frivillighet och alla insatser sker på ungdomens eget
initiativ. Ungdomsmottagningen skall vara en plats dit ungdomar oavsett livssituation kan vända sig
för råd, stöd och behandling och där deras förmågor och egna resurser tas tillvara.
Ungdomsmottagningarna arbetar aktivt mot diskriminering och för ett jämlikt utbud och utvärderar
och följer upp sin verksamhet systematiskt med ungdomars behov som fokus.
Ungdomsmottagningar i Stockholms län har att följa gällande och för verksamheten relevant
lagstiftning där Socialtjänstlagen (2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och Barnkonventionen (2018:1197), är att betrakta som grundläggande för
arbetet. Dessutom ska ungdomsmottagningen ta hänsyn till annan relevant lagstiftning samt regionala
och nationella strategier i frågor som rör barn, unga och unga vuxna.

3

Regionen och kommunerna ansvarar för att, i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
och i krav för godkännande av aktörer enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, i förfrågningsunderlag och för godkännande av
utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även
gäller för dessa aktörer.
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Vidare vilar mottagningarnas verksamheter på följande dokument och förhållningssätt:

•

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

•

SRHR-principer
Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara
avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till
sexualitet och reproduktion bekräfta den roll njutbara sexuella relationer, förtroende och
kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande. 4

•

Normmedvetet förhållningssätt
Ungdomsmottagningarna tillämpar ett aktivt normmedvetet förhållningssätt vilket innebär att
systematiskt granska verksamhetens innehåll ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett
intersektionellt perspektiv5.

•

Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen
och tillvarata ungdomens förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och
förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.

•

Förebyggande arbete
Ungdomsmottagningarna arbetar förebyggande för att motverka och förhindra svårigheter
kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa, psykosocial hälsa samt identitetsutveckling. Detta
förutsätter ett aktivt arbete både på individnivå och ett utåtriktat arbete på gruppnivå.

Verksamhetens inriktning och innehåll
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge information,
stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa.
Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma riskfaktorer och utsatthet samt bistå ungdomen i att
tillvarata egna resurser och stärka friskfaktorer.
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt
hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av kommunen. Ungdomsmottagningen tar inte
emot ungdomar på remiss från andra vårdgivare, men kan vid behov remittera ungdomen till andra
vårdgivare om ungdomen så önskar. Ungdomsmottagningen är inte heller en insats via socialtjänsten,
men kan vid behov bistå ungdomen vid vidare kontakt med socialtjänsten för en eventuell bedömning
av ytterligare insatser.
Målgrupp
Målgruppen är ungdomar mellan 12 till och med 22 år som bor eller vistas i Stockholms län.
Uppdrag
Uppdraget för ungdomsmottagningen är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland
ungdomar, samt stärka identitetsutvecklingen. Detta sker genom möten som utgår från en helhetssyn
där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och kulturella
sammanhang som ungdomen ingår i.

4

För ytterligare förtydligande om SRHR-principer kopplat till hälso- och sjukvård, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/
5
Intersektionalitet handlar om att maktordningar baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktionalitet och klass samverkar med
varandra på olika sätt och skapar ojämlikheter, diskriminering och förtryck. Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning.
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Exempel på frågor inom ramen för ungdomsmottagningens uppdrag:
•

Existentiella frågor

•

Sexualitet

•

Identitet

•

Levnadsvanor

•

Kropp och pubertetsutveckling

•

Graviditet/abort

•

Kris/sorgereaktioner

•

Nedstämdhet

•

Oro/ängslan

•

Relationsfrågor

•

Hot, våld och kränkningar

•

Social utsatthet

•

Förebygga och behandla STI samt utföra smittspårning

•

Gynekologiska frågor

•

Andrologiska frågor

•

Rådgivning och förskrivning av preventivmedel

•

Kondområdgivning

•

Utredning och behandling av genital smärta och erektil dysfunktion

Tillgänglighet
Det är viktigt att ungdomsmottagningarna är lättillgängliga Det är också av vikt att ungdomar har ett
rimligt avstånd till närmaste ungdomsmottagning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som av olika
skäl har svårt att förflytta sig över länet, till exempel på grund av socioekonomiska faktorer.
Ungdomen kan dock själv fritt välja vilken ungdomsmottagning den vänder sig till. Mottagningarna
ska sträva efter att tillhandahålla lokaler och verksamhet som passar alla ungdomars behov och vid
behov anpassa utbudet och/eller lokalerna om dessa är otillgängliga för någon/några grupper. Särskild
hänsyn bör tas till grupper som i dag inte nyttjar ungdomsmottagningens tjänster i samma
utsträckning som övriga, exempelvis killar, HBTQ-ungdomar, hedersutsatta ungdomar, ungdomar
med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatta ungdomar, samt nyanlända ungdomar.

Det krävs också ett utbud av olika kontaktvägar in i verksamheten. Dessa kan till exempel vara:
•

Drop-in-mottagning

•

Individuella besök

•

Gruppverksamhet

•

Telefonrådgivning

•

Helg- och kvällsöppen verksamhet
7

ngående ny överenskommelse om ungdomsmottagningar - KS 20/0490-4 Storsthlms rekommendation angående ny överenskommelse om ungdomsmottagningar : Överenskommelse Samverkan och uppdrag - Stockholms ungdomsmottagningar.pdf

•

Utåtriktat arbete

•

Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster

•

Besök på annan plats, till exempel på skolor i upptagningsområdet

Geografiskt upptagningsområde
Ungdomsmottagningar i Stockholm har alla ett tilldelat geografiskt upptagningsområde. I vårdavtalet
med Region Stockholm är mottagningens upptagningsområde definierat som en eller två kommuner
eller stadsdelar (Stockholms stad). Vanligtvis består mottagningarnas upptagningsområde av en
kommun, men det finns inget som hindrar kommuner att samverka kring en gemensam mottagning.
Detta kan till exempel ske för att öka möjligheten att ha öppet längre för att öka tillgängligheten för
ungdomarna. Kommuner som önskar samverka kring ungdomsmottagningar tecknar separata
samverkansavtal för detta och detta dokument skall då beaktas. I Stockholms stad är det geografiska
upptagningsområdet indelat efter stadens olika stadsdelar. Det kan även finnas mottagningar som har
hela länet som upptagningsområde.
Upptagningsområdet innebär att mottagningens uppdrag utförs på uppdrag av den eller de kommuner
som upptagningsområdet rör och att mottagningen är placerad inom detta område. Mottagningen
ansvarar för att ungdomsmottagningens utåtriktade uppdrag utförs inom det geografiska området,
främst till de skolor som är lokaliserade där. Det geografiska upptagningsområdet innebär dock inte
att mottagningen endast vänder sig till ungdomar i det aktuella området, utan grundprincipen är att
ungdomar kan fritt röra sig mellan mottagningarna i Stockholms län. Dock finns en möjlighet för högt
belastade mottagningar att hänvisa den unge till dennes hemkommun för längre kurativa insatser. För
de medicinska insatserna gäller fri rörlighet, ungdomen kan alltid fritt välja mottagning.
Utåtriktat arbete
Grunden för det utåtriktade arbetet är att aktivt erbjuda och ta emot klassbesök. Alla skolor i
ungdomsmottagningens upptagningsområde skall erbjudas klassbesök någon gång under
grundskoletiden. Målsättningen är att alla elever ska ha möjlighet att delta vid klassbesök. Det primära
syftet med klassbesöken är att möjliggöra för ungdomar att hitta till ungdomsmottagningen samt ge
tillgänglig och anpassad information om vad ungdomsmottagningen erbjuder. Både medicinsk och
psykosocial personal ska delta då det tvärprofessionella arbetet är grunden för
ungdomsmottagningens arbetssätt.
Ungdomsmottagningen kan bedriva annan form av utåtriktat arbete till exempel besök på
fritidsgårdar, deltagande i lokala evenemang i kommunen, samarbeta med idéburna organisationer
eller att på annat sätt befinna sig på de arenor där ungdomar vistas.
Arbetet för att identifiera lokala behov av utåtriktat arbete skall ske systematiskt och med hjälp av
ungdomar som bor och/eller vistas i området. Arbetet bör följas upp och utvärderas kontinuerligt för
att identifiera förändrade behov hos målgruppen. Särskild vikt bör läggas på att identifiera och möta
behov hos grupper som inte redan nås av ungdomsmottagningen.
Kompetens
Samtlig personal på ungdomsmottagningen skall ha god kunskap kring adolescensutveckling samt
sexuell utveckling. Kunskap om sexologiska frågor och psykisk ohälsa ska finnas på
ungdomsmottagningen. Personal på ungdomsmottagningen som inte enbart är administrativ ska ha
särskild kompetens kring att uppmärksamma social utsatthet, våldsutsatthet och utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck. Ungdomsmottagningen ska också ha kompetens kring att
uppmärksamma särskilt utsatta grupper6.

6

https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#diskrimineringsformer
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Barnmorska som arbetar vid ungdomsmottagning har för ändamålet adekvat utbildning och
legitimation. Barnmorskan innehar förskrivningsrätt för preventivmedel.
Kurator på ungdomsmottagning har för ändamålet adekvat utbildning, företrädesvis socionom.
Kuratorn har med fördel en vidareutbildning inom samtalsstöd, till exempel grundläggande
psykoterapiutbildning.
Läkare vid ungdomsmottagning är legitimerad och är företrädesvis specialister i gynekologi, hud- och
venereologi, eller har motsvarande kompetens.
Samtlig personal, oavsett utbildning, skall vara väl förtrogna med det tvärprofessionella arbete som
karaktäriserar ungdomsmottagningen.
Organisation
Grundbemanningen på en ungdomsmottagning är alltid minst en barnmorska och en kurator samt
tillgång till en läkare som är knuten till mottagningen.
Då ungdomsmottagningens arbete i hög grad karaktäriseras av ett tvärprofessionellt arbete med olika
huvudmannaansvar måste Region Stockholms och kommunens bemanning av ungdomsmottagningen
stå i rimlig proportion till varandra och spegla huvudmannaskapsfördelningen mellan de olika
huvudmännen. Det måste således finnas personella resurser från båda huvudmännen som säkerställer
att det går att genomföra de aktiviteter som ingår i det tvärprofessionella grunduppdraget. Likaså
måste finansieringen av verksamheten fördelas proportionerligt. Detta regleras närmare i lokala avtal.
Kontinuerlig och professionell ärendehandledning är en förutsättning för att kunna bedriva en
verksamhet med hög kvalitet och bidrar till ett aktivt utvecklingsarbete. Då ungdomsmottagningarna
karaktäriseras av ett tvärprofessionellt arbete och förhållningssätt är gemensam handledning att
rekommendera.
Chef ska finnas för såväl det medicinska som det kommunala uppdraget. Antingen kan chefskapet
innehas av en för kommun och region gemensam person eller så delas chefskapet mellan två. Det är av
vikt att cheferna, om de är två, har ett aktivt utbyte och samarbete för att säkerställa en samsyn
gällande verksamhetsutveckling och organisation av arbetet. Det åligger den lokala chefen/cheferna på
mottagningarna att i yttersta mån få de två delarna av verksamheten att arbeta på ett konsekvent och
likvärdigt sätt med uppföljning och förbättring.
Dokumentation
Dokumentation ska ske i enlighet med för arbetsuppgiften gällande regler. De insatser på
ungdomsmottagningen som faller inom ramen för stöd och service enligt socialtjänstlagen (SoL) ska
inte dokumenteras. Orosanmälan enligt 14 kap 1 och 2§§ SoL samt polisanmälan ska dokumenteras.
Alla insatser som är att betrakta som hälso- och sjukvård ska dokumenteras i patientjournal.
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna, anmälningsplikt och på vilket sätt deras besök
dokumenteras. Det är ungdomsmottagningens ansvar att se till att informationen är tillgänglig och
anpassad så att ungdomen förstår innebörden av den, även gällande e-tjänster. Särskild hänsyn ska tas
till ungdomar som lever i en hedersrelaterad kontext eller riskerar att utsättas för våld. Det är
ungdomsmottagningens ansvar att hitta rutiner för hur dokumentation i dessa fall ska hanteras.
Information från patientjournal ska lämnas ut på det sätt som anges i gällande lagstiftning. Inom
ramen för den sammanhållna journalföring som råder inom Region Stockholm är
ungdomsmottagningarna en skyddad grupp för att tillgodose ungdomens rätt till integritet gentemot
vårdnadshavare och för att säkerställa att besök vid ungdomsmottagningen inte utgör en risk för
ungdomar som lever i exempelvis hedersrelaterade kontexter.
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Samverkan och samarbete
Verksamheter inom välfärdssektorn har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som
far illa, eller riskerar att fara illa. 7 Ungdomsmottagningen har genom sin organisation en särskild
möjlighet att främja barn och ungdomars hälsa. Genom sitt dubbla huvudmannaskap har
ungdomsmottagningen också en unik möjlighet att samverka med andra verksamheter inom såväl
hälso- och sjukvård som inom kommunen. Samverkan och samarbete är därför centralt i
ungdomsmottagningens arbete och sker på flera nivåer. Region Stockholm i samarbete med Storsthlm
ansvarar för en viss länsövergripande samordning av ungdomsmottagningarna genom att denna
överenskommelse löpande följs upp.
Samverkan och samarbete mellan region och kommun inom ungdomsmottagningen
God och stabil samverkan förutsätter styrning, struktur och samsyn.8 Samverkan ska ske på
organisatorisk nivå mellan huvudmännen på ett sådant sätt att det främjar ungdomsmottagningens
arbete och har ungdomarnas behov som fokus.
Lokal organisatorisk samverkan kan handla om gemensamma APT, gemensamma planeringsdagar,
gemensamma brandövningar, gemensamma rutiner kring det dagliga arbetet, gemensamma
skyddsronder rörande såväl fysisk miljö som psykosociala frågor. Syftet med den lokala samverkan är
dels att skapa resurseffektiva organisationer, dels att stärka det tvärprofessionella arbetet samt värna
ungdomsmottagningen som arbetsplats och sammanhållen verksamhet.
Det mest centrala samarbetet inom ungdomsmottagningen utgörs av det tvärprofessionella arbetet.
Kommun och region samverkar och samarbetar på daglig basis kring de ungdomar som kommer till
mottagningen. Varje ungdom har rätt att bli mottagen på ett sätt som främjar såväl den fysiska som
psykiska hälsan och som möjliggör att ungdomen kan ta del av kommunens och regionens resurser.
Samverkan och samarbete mellan ungdomsmottagningarna i länet
Ungdomsmottagningarnas huvudmän har till ansvar att uppmuntra och möjliggöra samverkan mellan
ungdomsmottagningarna i länet. Detta kan handla om kunskapsutbyte och deltagande i
länsgemensamma möten. Det kan också handla om att samarbeta över länet för att skapa en god
tillgänglighet vid till exempel semestertider.
Samverkan mellan mottagningarna och andra aktörer, både organisatoriskt och på
individnivå
Ungdomsmottagningen ska samverka med aktörer utanför den egna organisationen i frågor som rör
barn och ungdomars välbefinnande. Detta kan ske på såväl lokal, delregional- som regional nivå.
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer lokalt såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård,
skola, civilsamhälle med flera är en förutsättning för ett gott omhändertagande, både i individärenden
och på organisatorisk nivå. Samverkan med skola och socialtjänstens förebyggande verksamheter samt
öppenvården9 är synnerligen viktig och ungdomsmottagningen bör ha systematiserade arbetssätt för
detta.
Samverkan på individnivå kan exempelvis ske genom samarbeten med andra aktörer via konsultation,
remiss, orosanmälan, tjänstemannamöte, och gemensam vård- och insatsplanering (SIP).10
Ungdomsmottagningen ska också ha rutiner för hänvisningar till andra relevanta stödfunktioner inom
till exempel den idéburna sektorn där ungdomen kan vara anonym. Detta kan handla om
verksamheter såsom tjej- och kvinnojourer, intresseorganisationer och patientföreningar och där stöd

7

Regleras för skolan i 29 kap. 13 § skollagen (2010:800) [SkolL], för socialtjänstens verksamhet i 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453)
[SoL] och för hälso- och sjukvården i 5 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) [HSL] och 6 kap. 5§ patientsäkerhetslag (2010:659) [PSL)
8 Samverka för barnets bästa, (Socialstyrelsen, 2013)
9 T.ex. relationsvåldsteam, föräldrastöd och familjebehandling, fältverksamhet, förebyggande enheter, skolfrånvaroteam,
arbetssökarverksamheter kopplade till socialtjänsten.
10
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med
regionen upprätta en individuell plan, regleras i 2 kap 7§ SoL och 16 kap 4§ HSL
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går att få anonymt via telefon eller digitalt. Detta är i synnerhet viktigt vid våldsutsatthet och
hedersrelaterad problematik.
Yrkesverksamma inom ungdomsmottagningen är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de
i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 11 Strukturerad samverkan med
den lokala mottagningsenheten inom socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga ska finnas.
Andra viktiga samverkanspartners kan vara till exempel psykiatri, BUP, första linjen,
fritidsverksamhet, skola och beroendevård såsom MiniMaria.

Uppföljning och verksamhetsutveckling
Ungdomsmottagningarna skall kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet.
Det är av vikt att detta görs på ett sätt där ungdomars behov är i fokus och där metoderna som
används säkerställer att det är möjligt att följa verksamheten över tid och göra länsövergripande
jämförelser. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi
identifieras dels på nationell och länsövergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap. Dessa
kunskapssammanställningar bör präglas av ett normkritiskt förhållningssätt.
Respektive huvudman har ansvar för att det finns en väl fungerande och för ungdomar anpassad
klagomål- och synpunktshantering. Dubbla huvudmannaskap ställer krav på att klagomål- och
synpunktshantering hanteras även inom ramen för den interna samverkan så att ungdomars
synpunkter tas tillvara av båda huvudmännen.
Lokal chef för ungdomsmottagningen har ansvar för kvalitets- uppföljnings- och utvecklingsarbetet på
mottagningen. För att kunna följa upp verksamheten kontinuerligt krävs att statistik förs över arbetet.
Lokal chef för respektive huvudman ansvarar för att statistik förs och tillgängliggörs på ett sätt som
svarar mot ungdomars behov och på ett sätt som möjliggör jämförelser över länet.
Statistik som skall föras på årsbasis är:
•

Antal besök

•

Antal individer

•

Kön12 – antal besök och individer

•

Ålder – antal besök och individer

•

Bostadsort

•

Uteblivna besök eller sent återbud (24 h)

•

Antal klassbesök

•

Antal orosanmälningar

•

Antal remisser/hänvisningar

•

Antal individer utsatta för våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld)

•

Antal individer som utövat våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld)

Utöver detta ansvarar ungdomsmottagningen för att utvärdera ungdomars upplevelse av
ungdomsmottagningen. Metoder som används för detta skall vara evidensbaserade och beprövade.

Avgifter
Ungdomsmottagningens verksamhet skall vara avgiftsfri för ungdomarna.

11
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14 kap 1 och 2§§ SoL
Med kön avses juridiskt kön i fråga om journalföring. I annan dokumentation används ungdomens föredragna kön.
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Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kansliavdelningen

Datum

Vår beteckning

2021-01-12

KS 20/0839

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Uppdrag till kommundirektören med anledning
av dataskyddsombudets årsrapport
Förslag till beslut
1. Kommundirektören ges uppdrag att verkställa de rekommendationer
som föreslås av dataskyddsombudet i rapporten ”Dataskyddsombudets
årsrapport 2020 – samt rekommendationer för det fortsatta arbetet”.
2. Kommundirektören ges delegation att för Kommunstyrelsens räkning
fatta beslut om att anta gemensamma riktlinjer och övriga beslut som
erfodras för att verkställa rekommendationerna enligt punkten 1.

Sammanfattning
Kommunens dataskyddsombud, som är gemensamt för samtliga nämnder, har i
en årsrapport presenterat dataskyddsarbetet under året 2020. I rapporten
redogörs även för rekommendationer kring det fortsatta arbetet med
dataskyddsfrågor. Bland annat har dataskyddsombudet rekommenderat att
kommunen antar gemensamma styrdokument kring publicering av handlingar
på den externa webben, hantering av e-post och att medarbetare erbjuds
utbildning.
För att det fortsatta arbetet utifrån rapporten ska kunna bedrivas effektivt
föreslås att kommundirektören ges uppdrag att verkställa de rekommendationer
som rapporten innehåller samt att kommundirektören ges delegation att fatta
beslut för att möjliggöra verkställandet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2021



Dataskyddsombudets årsrapport 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Alla åtgärder för att säkerställa att ärenden hanteras effektivt och rättssäkert har
en positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det
innebär att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler
saker. Att ha tydliga styrdokument och utbildade tjänstepersoner inom ramen
för personuppgiftsfrågor skapar det goda klimat som krävs för att 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
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Datum

Vår beteckning

2021-01-12

KS 20/0839

Kommunledningskontoret
ska kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare,
barn som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
 Dataskyddsombudets årsrapport
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer

2 (2)

11 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets årsrapport - KS 20/0839-3 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets årsrapport : Årsrapport 2020

Dataskyddsombudets årsrapport för året 2020

Dataskyddsombudets
årsrapport för året
2020
- samt rekommendationer för det
fortsatta arbetet
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1 Sammanfattning av 2020års arbete med dataskydd
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för
skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte
hindras. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Anpassningsarbetet i
Upplands-Bro kommun startade redan under år 2017 och pågår fortfarande.
Under 2019 genomfördes en revision gällande kommunens mognadsgrad1.
Detta har följts upp i 2020-års granskning. 2020-års granskning visar att
mognadsgraden och kunskapsnivån bland chefer är relativt god medan det
varierar i större utsträckning bland medarbetare. Resultatet visar att
organisationen fortfarande är i behov av utbildningsinsatser dels vad gäller hur
dataskyddsorganisationen ser ut och dels vad gäller kunskap om gällande regler
och rutiner. Vidare finns ett behov av att ta fram såväl gemensamma som
kontorsspecifika styrdokument och rutiner.
I avsnitt 7 presenteras rekommendationer över områden där GDPR-arbetet bör
prioriteras mot bakgrund av aktuella GDPR-frågor och den granskning som
gjorts under året 2020.

2 Uppföljning av tidigare
rapporter
2.1
Årsrapport 2018
Dataskyddsombudet har i årsrapporten för året 2018 listat en rad aktiviteter
som borde genomföras under år 2019 för att säkerställa att ett effektivt
dataskyddsarbete ska kunna bedrivas. Dataskyddsombudet kan konstatera att
flera av de listade aktiviteterna/åtgärderna är på plats.
Genomför da aktiviteter /åtgär der :
En organisation för dataskyddsarbete med utpekade av
funktioner/personer som ska arbeta med dataskyddsfrågorna har
beslutats.
Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter har tagits fram.
Rutiner för att hantera registerutdrag har tagits fram.

1

https://www.upplandsbro.se/download/18.2535903916ed5ae0ed8c28/1576683638427/Revisionsrapport%20%20Granskning%20av%20efterlevnad%20till%20dataskyddsf%C3%B6rordningen%20GDPR
.pdf
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Aktiviteter /åtgärder som har påbör jats:
Rutiner för bedömning över vilken information som ska samlas in vid
insamling av personuppgifter.
Rutiner för informationsskyldigheten, det vill säga vilken information
som lämnas vid insamlandet av personuppgifter och hur denna
information kommuniceras.
Verksamhetsanpassade rutiner, processer och arbetssätt för att
dataskyddsarbetet kan fullföljas.
Arbetet med att uppdaterad dokumenthanteringsplaner.
Aktiviteter /r utiner som inte har påbör j ats:
Rutiner för rapportering om dataskyddsarbetet till respektive nämnd.
2.2
Årsrapport 2019
Under året 2019 gjordes en extern granskning av dataskyddsarbetet i
kommunen av revisionsbyrån Ernst and Young varför dataskyddsombudet inte
tog fram en egen årsrapport. Resultatet av externrevisionen har lett till den
granskning som gjorts under år 2020 och som redogörs för nedan.

3 Det löpande arbetet
Under året 2020 har dataskyddsombudets arbete bestått i huvudsak av följande
aktiviteter:
Löpande nätverksträffar med dataskyddsombud i Stockholmsområdet
(DSO-nätverket).
Gemensamt arbete med DSO-nätverket kring
personuppgiftbiträdesavtal i antagningssystemet Indra.
Gemensamt arbete med DSO-nätverket för att påverka den mall för
personuppgiftsbiträdesavtal som tas fram av Sveriges kommuner och
regioner (SKR).
Råd och stöd vid dataskyddsarbetet i Upplands-Bro kommun.
Granskning för att mäta mognadsgraden av GDPR-frågor inom
kommunen som en uppföljning till den externa revision av kommunens
GDPR-arbete som gjordes under året 2019.

4 Rapport från
dataskyddsförvaltarna
4.1
Kommunledningskontoret
Inom kommunledningskontoret har arbetet varit koncentrerat till att hantera
samtliga inkomna personuppgiftsincidenter i kommunen enligt den under året
utvecklade rutinen med hjälp av intern e -tjänst, utveckla rutin för begäran om
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registerutdrag med en intern e-tjänst, vara konsulterande i framtagande av nya
personuppgiftsbiträdesavtal och att vara aktiv i framtagande av vägledningar,
mallar och kommunövergripande webbaserade utbildningar för medarbetare
och chefer utifrån omvärldsanalys och behov i verksamheterna.
4.2
Kultur-och fritidskontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.
4.3
Samhällsbyggnadskontoret
Inom samhällsbyggnadskontoret har det löpande arbetet fortgått kring
registerförteckningar, personuppgiftsbiträdesavtal, information om
personbehandlingar och registerutdrag. Arbetet med att dokumentera
verksamhetsprocesser är påbörjat. Processbeskrivningarna kommer bland annat
användas för att skapa en bättre, mer fullständig registerförteckning. En
webbaserad utbildning i dataskydd, dataskyddslagen samt rutiner för
personuppgiftsincidenthantering och begäran om registerutdrag har genomförts
på alla kontorets avdelningar. Vi har även tagit fram lokala råd kring e-post och
allmänna handlingar med personuppgifter.
4.4
Socialkontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.
4.5
Utbildningskontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.

5 Aktuella frågor
5.1
Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn
Datainspektionen heter sedan 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)
Nedan redovisas tillsynsbeslut från året 2020, som är relaterade till den
verksamhet som bedrivs i Upplands-Bro kommun. Samtliga tillsynsbeslut är
publicerade på IMY:s hemsida (www.imy.se).
Beslut 2020-05-11, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679 –
Fel att publicer a känsliga per sonuppgifter på Region Ör ebr o läns webb
Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga
personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på
rättspsykiatrisk klinik.
Integritetsskyddsmyndigheten förelägger nämnden att åtgärda de brister som
upptäckts och utfärdar även en administrativ sanktionsavgift på 120 000 kronor
mot nämnden.

Sid 5 av 11

11 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets årsrapport - KS 20/0839-3 Uppdrag till kommundirektören med anledning av dataskyddsombudets årsrapport : Årsrapport 2020

Dataskyddsombudets årsrapport för året 2020

Beslut 2020-11-23, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679
– Utbildningsnämnden i Stockholms stad
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat Skolplattformen, det it-system som
används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad.
Granskningen visar på brister i säkerheten som är så allvarliga att myndigheten
utfärdar en administrativ sanktionsavgift på fyra miljoner kronor mot
utbildningsnämnden i Stockholm stad.
Beslut 2020-11-24, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679 –
kamer abevakning på ett L SS-boende
Efter ett klagomål från en anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö
kommun som gör gällande att den boende kameraövervakas olagligt, har
Integritetsskyddsmyndigheten granskat LSS-boendet. Vi kan konstatera att den
boende kamerabevakats i sitt sovrum i strid med dataskyddsförordningen,
GDPR, och kamerabevakningslagen och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000
kronor.
Beslut 2020-12-02, Tillsyn enligt dataskyddsför or dningen
och patientdatalagen, behovs- och r iskanalys och fr ågor om åtkomst i
j our nalsystem
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur åtta vårdgivare styr och
begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Myndigheten har
upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa
sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor. Integritetsskyddsmyndigheten
har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från
granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.
Beslut 2020-12-10, Tillsyn enligt dataskyddsför or dningen –
Umeå univer sitets behandling av per sonuppgifter
Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa
i bland annat en molntjänst, utan att skydda uppgifterna tillräckligt.
Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar därför en sanktionsavgift på 550 000
kronor mot universitetet.
5.2
Aktuella frågor i Upplands-Bro kommun
Då funktionen dataskyddsombud (för samtliga nämnder) och funktionen
kommunjurist i dagsläget innehas av en och samma person och det inte är
ovanligt att GDPR-frågor ofta är tätt sammanflätade med det juridiska området
landar många GDPR-frågor på juridikfunktionen i Upplands-Bro kommun.
Juridikfunktionen har därför god kännedom om vilka GDPR-frågor som är
aktuella inom de olika verksamheterna. Juridikfunktionens uppfattning om
vilka frågor som varit aktuella under föregående år är följande:
K ommunstyr elsen - kommunledningskontoret
PUB-avtal
Hantering av personuppgifter över e-post och i molntjänster
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Bygg- och milj önämnden - samhällsbyggnadskontoret
Publicering av nämndens handlingar på den externa webben
Gymnasie- och ar betslivsnämnden – utbildningskontoret
Gymnasieantagningen via INDRA
K ultur - och fr itidsnämnden – kultur - och fr itidskontoret
Inget utmärkande
Socialnämnden – socialkontor et
Hantering av personuppgifter över e-post och i diariesystem
Tekniska nämnden – samhällsbyggnadskontoret
Inget utmärkande
Utbildningsnämnden – utbildningskontoret
Hantering av personuppgiftsincidenter
Hantering av barns personuppgifter i sociala medier
Äldr e- och omsor gsnämnden – socialkontor et
Hantering av personuppgifter över e-post och i diariesystem
Gemensamt för alla nämnder och kontor
Schrems II-domen angående överföringar av personuppgifter till tredje land
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det
innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska
handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller
de krav som ställs i Privacy Shield.
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen har
det varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter
till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems IImålet. Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte
ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA.
Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om
standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring
till länder utanför EU och EES men att det i samband med användandet av
dem i sin nuvarande form kan behövas ytterligare skyddsåtgärder. Så är fallet
om mottagarlandet genom sin lagstiftning eller praxis inte kan anses
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tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom
EU och EES.

6 Årets granskning
6.1
Syftet med årets granskning
Syftet med årets granskning är att följa upp förra årets revisionsrapport som
mätte kommunens mognadsgrad vad gällde GDPR-frågor.
6.2
Metod
En gemensam enkät har skickats ut till kontors- och avdelningschefer för att
besvaras. Därefter har avdelningschefer skickat enkäten vidare till ett urval
enhetschefer. Avdelningscheferna har även fått en kontorsspecifik enkät för att
skicka till 3-5 medarbetare. Enkäten har innehållet ett visst antal frågor som
syftar till att mäta mognadsgraden dels bland chefer, dels bland medarbetare på
kontorsnivå. Svaren är helt anonyma och resultatet kan inte påstås vara en
fullständig bild över mognadsgraden i kommunen då antalet medarbetare som
besvarat enkäten är lågt.
6.3
Sammanfattning över resultatet
Samtliga enkäter med resultat finns som bilaga till denna rapport.
6.3.1 Chefer
Bland chefer är mognadsgraden relativt god. Flera chefer svarar att de känner
till vad som är en personuppgiftsincident, ett registerutdrag, rutiner för hur
dessa ska hanteras och hur de ska hantera personuppgifter i e-post. Det finns en
del arbete kvar att göra på området personuppgiftsbiträdesavtal,
dokumenthanteringsplaner och registerförteckning i systemet Draftit.
6.3.2 Kommunledningskontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden relativt god. Flera svarar att de känner
till vad som är en personuppgiftsincident, ett registerutdrag, rutiner för hur
dessa ska hanteras och hur de ska hantera personuppgifter i e-post. Det finns en
del arbete kvar att göra på området dokumenthanteringsplaner och
registerförteckning i systemet Draftit.
6.3.3 Kultur-och fritidskontoret
Det är endast två medarbetare som besvarat enkäten så det är svårt att dra några
slutsatser från resultatet.
6.3.4 Samhällsbyggnadskontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden varierande. Flera svarar att de känner till
organisationen för dataskydd men för flera som besvarat enkäten är det otydligt
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vem som är dataskyddsförvaltare och dataskyddsombud och vilket uppdrag
dessa roller har. Flera svarar att de har kunskaper om
personuppgiftsbiträdesavtal och dokumenthanteringsplaner men flera upplever
osäkerhet kring hantering av registerutdrag och hur de ska hantera
personuppgifter i e-post.
6.3.5 Socialkontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden varierande. Bland de åtta medarbetare
som svarat svarar ungefär hälften att de har kännedom eller god kännedom om
det som efterfrågas medan den andra hälften svarar att de känner osäkerhet
eller viss osäkerhet. Detta gäller i samtliga frågor i enkäten.
6.3.6 Utbildningskontoret
Medarbetare på utbildningskontoret har inte getts möjlighet att besvara enkäten
så det går inte att dra några slutsatser om mognadsgraden på
utbildningskontoret.

7 Rekommendationer från
Dataskyddsombudet
7.1
Med anledning av IMY:s granskningar och aktuella frågor
IMY har inte granskat särskilt många kommunala verksamheter varför det är
svårt att hitta vägledning i flera av de frågor som uppstår i den dagliga
verksamheten. Utifrån de granskningar som IMY gjort och de frågeställningar
som kommit in till juridikfunktionen ser dataskyddsombudet att verksamheten
skulle kunna bedrivas mer effektivt och rättssäkert om kommunen säkerställde
att det finns rutiner och styrdokument på följande områden:
Publicer ing av per sonuppgifter på kommunens exter na webb
www.upplands-br o.se
I Reglemente med gemensamma bestämmelser förkommunstyrelsen och
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-04-29 framkommer att ” Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för
hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.” Detta innebär att
kommunstyrelsen är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker på
den externa webben varför kommunstyrelsen bör fatta ett beslut om riktlinjer
för vilka personuppgifter som får publiceras. Idag finns en vägledning för
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publicering av personuppgifter i nämndhandlingar, framtagen av data- och
informationsskyddsorganisationen. Vidare finns riktlinjer antagna i BMN.
Dessa två dokument skiljer sig åt på vissa punkter vad gäller vad som kan
publiceras och inte. Det bör därför finnas en övergripande reglering så att
personuppgiftshanteringen i samtliga nämnder har gemensamma
utgångspunkter och är så enhetlig som möjligt.
Hanter ing av per sonuppgifter i e-post
Det råder stor osäkerhet hos såväl tjänstepersoner som förtroendevalda över
vilka personuppgifter som kan/får skickas över e-post trots att viss vägledning
finns i IT-handboken. Många kommuner har antagit gemensamma riktlinjer för
e-post. Detsamma skulle behövas i Upplands-Bro kommun.
Hanter ing av per sonuppgifter och sekr etesskyddad infor mation i
molntjänster
Frågan är inte ny men har aktualiserats igen i och med Schrems II-domen
angående överföringar av personuppgifter till tredje land. Flera
myndighetsuttalanden, med olika innebörd, om lämpligheten att använda
molntjänster i offentlig verksamhet har publicerats. Myndighetsuttalandena har
dock kulminerat, tvärvänt och i viss mån kuvat diskussionen om lämpligheten
att använda molntjänster sedan regelverket Cloud Act infördes år 2018.
Försäkringskassan har sammanställt frågor kring molntjänster i
samhällsbärande verksamhet så som risker och lämplighet i den så kallade
” Vitboken” :
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e0494cd-1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Danderyds kommun har genomfört en utredning med syftet att utgöra ett
beslutsunderlag för att kunna ta ställning till om och i så fall hur Office 365
kan och får nyttjas för sekretessreglerad och sekretessbelagd information samt
personuppgifter. Detta har skapat en säkerhet hos samtliga som använder
Office 365 i Danderyds kommun och bidragit till en mer effektiv organisation
eftersom alla vet vad som gäller och att var och en inte gång på gång behöver
ta individuell ställning till frågor kopplade till användningen av Office 365.
Ett liknande ställningstagande som gjorts i Danderyds kommun bör göras även
i Upplands-Bro kommun för att på det sättet skapa en ökad säkerhet hos
användarna av Office 365. Om alla vet vad som gäller kan tjänstepersoner och
förtroendevalda ägna arbetstiden åt andra frågor vilket även gör arbetet mer
effektivt. Upplands-Bro kommun skulle inte behöva göra en egen utredning
från grunden utan kan ta del av den som gjorts av Danderyds kommun och
även av Försäkringskassans vitbok och utifrån dessa utredningar fatta ett beslut
om användningen av Office 365.
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7.2

Med anledning av Årets granskning

Utbildning
Granskningen visar ett varierande resultat vad gäller mognadsnivå och
kunskapsnivå på GDPR-området. En utbildning som erbjuds samtliga
medarbetare och chefer skulle säkerställa att hela organisationen har
grundläggande kunskaper om personuppgiftslagstiftningen, hur organisationen
för arbetet är uppbyggd i kommunen samt vilka rutiner och styrdokument som
finns.
K ommunikation
Granskningen visar att det inte är känt för alla att Upplands-Bro kommun har
en beslutad organisation för dataskyddsarbete och vem som har ansvar för vad.
En kommunikationsinsats för att tydliggöra vem på respektive kontor som har
vilken roll skulle undanröja tveksamheter och skapa en mer rättssäker
organisation där det är känt för var och en vem som har vilket ansvar och vem
man ska vända sig till vid frågor av olika slag.

Kungsängen den 11 januari 2020

Katarina Ekroth
Dataskyddsombud för samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0600

Camilla Stark
Utvecklingsstaben

Kommunstyrelsen

camilla.stark@upplands-bro.se

Förlängning av samverkansöverenskommelse
kommun/polis
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden av
samverkansöverenskommelse 2020 och åtgärdsplan 2020 mellan
Upplands-Bro kommun och Lpo Järfälla Upplands-Bro till senast 202112-31.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att under 2021 ta
fram förslag på revidering av samverkansöverenskommelse och
åtgärdsplan.

Sammanfattning
Samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen 2020 omfattar följande
prioriterade samverkansområden:











Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
Trygghet på offentlig plats
Arbete med ungdomar i riskzon
Inbrott i bostad
Våldsbejakande extremism
Trygghetscenter
Vapen och dödligt våld
Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Dessa områden bedöms fortsatt att vara av stor vikt. Åtgärder i åtgärdsplanen
är i flera fall under pågående arbete och kan genom en förlängning
genomföras, slutföras och/eller utvecklas.
En revidering ska grundas i omvärldsbevakning, en gemensam uppdaterad
lokal lägesbild samt en prioritering av samverkansområden och åtgärder för att
ta fram en tydligare målsättning med överenskommelsen och fokusera
samverkan ytterligare.

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 20/0600
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag






Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2021
Samverkansöverenskommelse 2020
Åtgärdsplan 2020
Årsuppföljning samverkansöverenskommelse kommun/polis KS
20/0600
Protokollsutdrag Trygghetsutskottet årsuppföljning 2020-11-20 KS
20/0600

Ärendet
Samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan kommun/polis 2020 har följts
upp och godkänts i Trygghetsutskottet, november 2020.
Samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen omfattar följande
prioriterade samverkansområden:











Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
Trygghet på offentlig plats
Arbete med ungdomar i riskzon
Inbrott i bostad
Våldsbejakande extremism
Trygghetscenter
Vapen och dödligt våld
Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

Dessa områden bedöms fortsatt att vara av stor vikt. Åtgärder i åtgärdsplanen
är i flera fall under pågående arbete och kan genom en förlängning
genomföras, slutföras och/eller utvecklas.
Pågående pandemi har i vissa fall påverkat det gemensamma arbetet med
åtgärder i åtgärdsplanen.
En revidering av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan ska grundas i
omvärldsbevakning inkluderat genomgång av kunskapsbaserat arbete, en
gemensam uppdaterad lokal lägesbild samt en prioritering av
samverkansområden och åtgärder för att ta fram en tydligare målsättning med
överenskommelsen och fokusera samverkan ytterligare. Detta arbete kommer
att ske i samarbete mellan kommun och polis.

2 (3)
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0600
Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Ett barnperspektiv är tydligt närvarande i samverkansöverenskommelsen och
åtgärdsplanen mellan Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde
Järfälla/Upplands-Bro, där många samverkansområden syftar till att förebygga
att barn och unga hamnar i socialt normbrytande beteende, exempelvis
kriminalitet eller missbruk. Samverkansöverenskommelsen syftar till att främja
och skapa trygghet och bidra till ett hållbart samhälle och en god miljö med
minskad brottslighet för barn och unga att växa upp i. I
samverkansöverenskommelsen finns också områden som fokuserar specifikt på
barn och unga i riskzon och hur dessa barn ska uppmärksammas och få stöd i
att bryta det socialt riskfyllda beteendet.

Ida Texell
Kommundirektör

Camilla Stark
Enhetschef Trygghets- och
preventionsenheten

Bilagor
1. Samverkansöverenskommelse 2020
2. Åtgärdsplan 2020
3. Årsuppföljning samverkansöverenskommelse kommun/polis KS
20/0600
4. Protokollsutdrag Trygghetsutskottet 2020-11-20 KS 20/0600
Beslut sänds till
 Lpo Järfälla Upplands-Bro

3 (3)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Trygghetsutskottet

§ 33

2020-11-20

Årsuppföljning
samverkansöverenskommelse
kommun/polis
Dnr KS 20/0600

Beslut
Trygghetsutskottet godkänner årsuppföljning samverkansöverenskommelse
kommun/polis.

Sammanfattning
Detta är en årsuppföljning av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan
kommun/polis 2020. Delårsuppföljning skedde i augusti 2020.
Uppföljningen utgår från en tabell över samverkansområden där Upplands-Bro
kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att
öka tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro. Uppföljningen
fokuserar på vad som gjorts och görs inom varje område.
Arbete sker i alla punkter, men med olika intensitet. Under rubrik
”Uppföljning” presenteras de åtgärder och insatser som genomförts under
2020.
Följande är de prioriterade samverkansområdena:











Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
Trygghet på offentlig plats
Arbete med ungdomar i riskzon
Inbrott i bostad
Våldsbejakande extremism
Trygghetscenter
Vapen och dödligt våld
Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

I uppföljningen beskrivs dessa samverkansområden i en viss mån förkortad
version. Hela samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen finns som
bilaga.

Beslutsunderlag
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020
• Samverkansöverenskommelse 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Trygghetsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-11-20

• Åtgärdsplan 2020
Förslag till beslut
Trygghetsutskottet godkänner årsuppföljning samverkansöverenskommelse
kommun/polis.

4 (12)
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0600

Camilla Stark
Utvecklingsstaben

Trygghetsutskottet

camilla.stark@upplands-bro.se

Årsuppföljning samverkansöverenskommelse
kommun/polis
Förslag till beslut
Trygghetsutskottet godkänner årsuppföljning samverkansöverenskommelse
kommun/polis.

Sammanfattning
Detta är en årsuppföljning av samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan
kommun/polis 2020. Delårsuppföljning skedde i augusti 2020.
Uppföljningen utgår från en tabell över samverkansområden där Upplands-Bro
kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att
öka tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro. Uppföljningen
fokuserar på vad som gjorts och görs inom varje område.
Arbete sker i alla punkter, men med olika intensitet. Under rubrik
”Uppföljning” presenteras de åtgärder och insatser som genomförts under
2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Följande är de prioriterade samverkansområdena:


Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild



Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område



Trygghet på offentlig plats



Arbete med ungdomar i riskzon



Inbrott i bostad



Våldsbejakande extremism



Trygghetscenter



Vapen och dödligt våld



Insatser mot droghandel och öppna drogscener

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 20/0600
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Kommunledningskontoret


Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

I uppföljningen beskrivs dessa samverkansområden i en viss mån förkortad
version. Hela samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen finns som
bilaga.

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020
 Samverkansöverenskommelse 2020
 Åtgärdsplan 2020
Ärendet
Definition

Kommun och polis prioriterar samarbetet utifrån
samverkansöverenskommelsen och arbetar utifrån en
gemensam målbild om ökad trygghet och ökad säkerhet för att
skapa ett hållbart Upplands-Bro.
Kommun och polis har för avsikt att resurssätta arbetet inom
överenskommelsen för att nå den gemensamma målbilden.
Under perioden ska samverkan förtätas och polisens
personaltäthet öka.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en trygg och
socialt hållbar kommun där resurser möter behoven.
Att den brottsrelaterade otryggheten i kommunen ska minska
och att kommuninvånarna ska känna trygghet.
Syfte:
Att kommun och polis tillsammans ska ha en gemensam
kapacitet att möta utmaningar och behov i kommunen kopplat
till brottsrelaterad otrygghet samt att kommun och polis ska
arbeta utifrån en gemensam målbild. Den övergripande
målbilden tecknas av denna överenskommelse i och med de
samverkansområden som beskrivs.
Utmaningar/prioritering

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Har ett resurssatt och samordnat brottsförebyggande arbete på
flera nivåer med tydligt mandat i uppdragen kopplat till
överenskommelsen.
Polisen:
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0600
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Kommunledningskontoret
Verkar aktivt för att minska brottsligheten i kommunen utifrån
överenskommelse och har en poliskapacitet som möter
behoven utifrån rådande lägesbild.
Uppföljning

Överenskommelsen och de prioriterade områdena utgör den
gemensamma målbilden.
Kommunen har ett brottsförebyggande arbete i olika nivåer,
strategiskt, samordnande och operativt. Arbetet är under
utveckling, bland annat genom det påbörjade arbetet med
arbetsmetoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
Polisen hade under sommaren till följd av läge och särskilda
händelser en stor förstärkt polisnärvaro i kommunen, genom en
polisområdesgemensam insats.
Kommun och polis för en tät dialog kring polisens närvaro för
att säkerställa goda förutsättningar för det brottsförebyggande
arbetet även framåt. Polisen har en fortsatt ökad närvaro i
Upplands-Bro i form av synliga insatser men också genom
spaning och underättelseverksamhet.
Kommun och polis ser gemensamt över
samverkansstrukturerna för att skapa ytor och rum för en
fortsatt tät samverkan på både strategisk och operativ nivå.
Kommun och polis kommer att ha en särskild samverkansdag i
december med kunskaps- och kompetenshöjande syfte.

1. Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt
område
Definition

Definitionen av ett utsatt område är ofta ett område med
utbredd socioekonomisk problematik och segregation. Enligt
polisens nationella avdelning (NOA) som kartlagt utsatta
områden i Sverige är ett utsatt område en geografiskt avgränsad
plats som karakteriserat av låg socioekonomisk status och
kriminell påverkan på lokalsamhället. I Upplands-Bro
Kommun är idag Finnsta definierat som ett utsatt område.
Kommunen och polisen ska genom aktiv samverkan tillse att
utsatta områden inte förekommer inom Upplands-Bro.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några utsatta områden.
Att Bro Finnsta inte ska vara ett utsatt område.
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Syfte:
Att genom främjande och förebyggande insatser i nära
samverkan med polisen se till att alla områden i kommunen är
socialt hållbara.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Arbetar aktivt för att minska och motverka segregation genom
kommunövergripande insatser på flera nivåer. Polisen verkar
aktivt för att motverka etablering av kriminella gäng i
kommunen.
Polisen:
Arbetar riktat för att förebygga rekrytering till gäng och andra
destruktiva grupperingar.

Uppföljning

Båda parter ingår i BID-samarbetet i Bro och arbetar ihop med
bostadsbolag, näringsliv och civilsamhälle för att motverka
utsatta bostadsområden och öka trivsel och trygghet i Bro.
Båda parter deltar regelbundet i BID Bro utveckling
platssamverkan genom att kommunpolis, representant från
kommunens Tekniska kontor samt enhetschef för Trygghetsoch preventionsenheten är adjungerade medlemmar i styrelsen
för Bro utveckling, samt i andra samverkansforum där BID
Bro utveckling är en del (såsom Förebyggande rådet).
Polis och kommun för dialog och samverkar med näringslivet
ur ett trygghetsperspektiv.
Genom det Förebyggande rådet samverkar kommun och polis
kring frågor om social hållbarhet, bland annat genom den
handlingsplan för ett socialt hållbart Bro som är under arbete.
Polis och kommun har möten utifrån NOAs (Nationella
Operativa Avdelningen) kriterier för gradering av utsatta
områden och samarbetar både kring bedömning och att ringa
in de områden dit vi behöver rikta insatser (tematiskt och
geografiskt).

12 Förlängning av samverkansöverenskommelse kommun/polis - KS 20/0600-4 Förlängning av samverkansöverenskommelse kommun/polis : KS 20_0600-2 Årsuppföljning samverkansöverenskommelse kommun_polis 725476_560980_0

Datum
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Kommunledningskontoret

2. Trygghet på offentlig plats
3.1 Krogtillsyn
Definition

Strukturerat arbete i krogmiljö där polis och kommun
gemensamt gör tillsyn i krogmiljö för att kontrollera att
ansvarig förhåller sig till de regler som förväntas.

Mål och syfte för samverkan Strukturerat arbete i krogmiljö med syfte att sänka
berusningsgraden.
Målet med arbetet är att därmed minska antalet våldsbrott.
Utmaningar/prioritering

För att kontrollera att krogar med serveringstillstånd sköter
detta genomför kommun och polisen alkoholtillsyn i enligt
med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622)

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för samverkan runt
detta.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen medverkar vid kontrollerna.

Uppföljning

Kommunens tillsyns-/alkoholhandläggare har haft möten med
polisen och genomför krogtillsyn december 2020.

3.2 Trygghetsvandring
Definition

Mål och syfte för samverkan

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går
igenom ett område och systematiskt inventerar det ur
trygghetssynpunkt. Trygghetsvandringar är en metod för att
få alla olika parter, boende och verksamma i området, att
träffas tillsammans med en arrangör och samtala om hur
området kan bli tryggare och mer trivsamt.
Syftet med trygghetsvandringen är ett ömsesidigt utbyte
av tankar och synpunkter och en chans att sprida
information och diskutera konstruktiva idéer mellan
boende, kommun, polis och andra intressenter. Målet är att
utifrån inkomna synpunkter identifiera åtgärder som bidrar
till ökad trygghet på platsen.
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Kommunledningskontoret
Utmaningar/prioritering

Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla
berörda i ett område involveras, exempelvis ur ett
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv osv. Detta innebär
krav på att den som samordnar vandringen är medveten
om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp.
Polismyndigheten har ett uttalat mål att ta in
medborgarnas kunskap om vad de upplever som problem
i sin kommun. Trygghetsvandringar, där lokalpolisen
deltar, är ett sätt att ta in medborgarnas perspektiv.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Står som arrangör av trygghetsvandringen och bjuder in
olika intressenter. För vidare synpunkter och förslag som
rör kommunen. Genomför eventuella åtgärder inom
kommunens ansvarsområde.
Lokalpolisen:
Närvarar under trygghetsvandringen och för vidare
synpunkter och förslag som rör lokalpolisen. Genomför
eventuella åtgärder inom lokalpolisens ansvarsområde.

Uppföljning

Trygghetsvandringar genomförs en gång/år/kommundel
och samordnas och arrangeras av Trygghets- och
preventionsenheten.
Under våren 2020 har vandringar genomförts i Brunna och
Bro, under hösten kommer en vandring att genomföras i
Kungsängen. Vid vandringarna har bland annat kommun,
polis, bostadsbolag, civilsamhälle och föreningar
medverkat. Det har också genomförts en extra vandring
med ungdomar i Bro.
Dessa vandringar har resulterat i flertalet åtgärder. I
fortsatta trygghetsvandringar kommer uppföljningen av
åtgärder att struktureras ytterligare.

3.3 Lägesbild
Definition

Lokala regelbundna möten med fokus på viktiga händelser
och tendenser i kommunen där aktörer som är viktiga för
det trygghetsskapande arbetet i kommunen deltar och delger
sina erfarenheter.
Polisen och Upplands-Bro kommun skall, utifrån NOA:s
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Kommunledningskontoret
(Polisens Nationella Operativa Avdelning) framtagna modeller,
tillsammans kartlägga kommunens lägesbild.

Mål och syfte för samverkan Alla medverkande parter får i och med lägesbildsmötet en
gemensam aktuell lägesbild för kommunen.
Utmaningar/prioritering

Åtaganden för respektive
part

Ett flertal aktörer i kommunen kan bidra med viktig
information som bidrar till en bättre sammansatt lägesbild.
Alla aktörer tjänar också på att ha en lägesbild som är vidare
än det som ryms i det egna synfältet.
Inbjudna aktörer kommer från skola, fritidsverksamhet,
fastighetsbolag, lokalt näringsliv, socialtjänst, räddningstjänst
och kommunens fältpersonal/brobyggare.
Kommunen:
Deltar med berörd personal.
Lokalpolisen:
Bjuder in, håller i mötet och för även löpande
mötesanteckningar som sedan distribueras till berörda parter.

Uppföljning

Polisen sammankallar till och leder ett lägesbildsmöte
varannan vecka där en bred representation medverkar och
delar lägesbild med varandra. Under Covid-19-pandemin ges
möjlighet att delta i lägesbildsmöten genom Teams. Dessa
möten är välbesökta och uppskattade av de deltagande
aktörerna.
När man ser över samverkansformerna mellan polis och
kommun kommer lägesbildsmöten att vara en del av den
översyn man gör, för att eventuellt ersätta med möten
kopplade till EST eller operativa samverkansforum.
Polis och kommun har möten utifrån NOAs (Nationella
Operativa Avdelningen) kriterier för gradering av utsatta
områden och samarbetar både kring bedömning och att ringa
in de områden dit vi behöver rikta insatser (tematiskt och
geografiskt).

3.4 Kamerabevakning
Definition

Kameror för bevakning på strategiska platser i kommunen.
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Kommunledningskontoret
Mål och syfte för samverkan Syftet med kamerabevakningen är att motverka brott samt att
underlätta utredning vid brott. Målet är att minska
brottsligheten på utsatta platser samt att öka tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Vid kamerabevakning är det viktigt att regelverk följs och att
en organisation för hantering och lagring av filmer upprättas.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upprättar en organisation för hantering av kamerabevakning
på strategiska platser och sätter upp kameror där kommunen
har tillstånd.
Kommun och polis för en löpande dialog kring behov av
kamerabevakning i kommunen.
Polis och kommun samverkar kring materialet för att
underlätta identifiering och lagföring.

Uppföljning

Gällande den kamera som kommunen har tillstånd för (vid Bro
centrum-parkering) genomförs grundläggande elarbeten för att
tillse att denna kamera har fast eltillförsel och kan fungera
dygnet runt.
Polisen har sedan sommaren 2020 en kamera i Bro centrum
som fortsatt kommer att sitta uppe.
Kommun och polis för en löpande dialog kring behov av
kamerabevakning i kommunen.
Dialog förs kring kameratillstånd i Kungsängens centrum och
polisen levererar underlag till kommunens ansökan till
Datainspektionen.
Vid behov får polis tillgång till det bildmaterial som
kommunens bevakningskameror tagit upp.

3. Arbete med ungdomar i riskzon
41. Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända
narkotikamissbrukare
Definition

Vid information om att en ungdom under 18 år missbrukar
narkotika kan polis och socialtjänst göra hembesök för att
vidare utröna omständigheterna och vidta adekvata
åtgärder.
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Mål och syfte för samverkan Upptäcka narkotikamissbruk i ett tidigt skede för att avbryta
en negativ utveckling för den unge.
Utmaningar/prioritering

Ungdomars narkotikaanvändning är angelägen att upptäcka
och avbryta, då det finns risk för fortsatt missbruk och mer
allvarlig kriminalitet.
Samtal med föräldrar och eventuella hembesök sker med en
låg misstankegrad. Samtal och andra omständigheter kan
sedan leda till starkare brottsmisstanke och beslut om
tvångsmedel i form av urinprov.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Relevanta aktörer inom socialtjänsten deltar.
Lokalpolisen:

Uppföljning

Lokalpolisen tar vanligen initiativ till hembesöket och
planerar och genomför det. Polis genom gruppchef med
ansvar för ungdomsutredningar.
Informationsinflödet till polisen om unga som misstänks bruka
narkotika är svagt. Arbetet med hembesök har inte prioriterats
när det gäller just misstanke om narkotikabruk, dock har
flertalet orossamtal i hemmet med unga i riskzon genomförts.

4.2 Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon
Definition

Orossamtal med föräldrar till ungdomar i riskzonen sker
skyndsamt och gemensamt av lokalpolisen och
socialtjänsten. Detta riktar sig till föräldrar till ungdomar
som uppvisar tendenser till att vara på väg in i missbruk
eller annan kriminalitet och som därmed riskerar att
allvarligt påverka dennes utveckling.

Metoden kan även användas för ungdomar under 15 år där
socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga
lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens
förhandsbedömning.
Mål och syfte för samverkan Föräldrar ska få tidiga signaler om att deras barns utveckling
riskerar att föra dem in i kriminalitet och/eller missbruk.

12 Förlängning av samverkansöverenskommelse kommun/polis - KS 20/0600-4 Förlängning av samverkansöverenskommelse kommun/polis : KS 20_0600-2 Årsuppföljning samverkansöverenskommelse kommun_polis 725476_560980_0

Datum

Vår beteckning

KS 20/0600

10 (22)

Kommunledningskontoret
Utmaningar/prioritering

Operativ polispersonal får kontinuerligt kännedom om vad
som händer i lokalsamhället. En del av den information och
de tips som förs fram berör ungdomar som är på väg in i en
negativ livsstil.
För att informera och hjälpa ungdomarnas föräldrar används
orossamtal, där just samhällets oro för den unges utveckling
framförs samtidigt som stöd och hjälp erbjuds.

Åtaganden för respektive
part

Både lokalpolisen och socialtjänsten ansvarar för att initiera
samtalen.

Uppföljning

Orossamtal med föräldrar till ungdomar i riskzon sker
skyndsamt och gemensamt av lokalpolisen och socialtjänsten.
Detta prioriterades under sommaren till följd av en stor social
oro i Bro, och polis och socialtjänst genomförde flera
hembesök/orossamtal, framförallt i Bro.
Flera av de ungdomar som orossamtal hållits med är redan
aktuella hos socialtjänst och kända av polis. På så vis erbjuds
de redan stöd från socialtjänsten i olika former, vilket vissa
önskar och andra inte.
Socialtjänsten upplever att samverkan med Polisen fungerat
mycket bra. Orossamtal som riktar sig till yngre
förstagångsförbrytare kan ha god effekt och polis och
socialtjänst är överens om att för denna målgrupp ska
orossamtal fortsätta ske.
Flera orossamtal var planerade under våren men ställdes in på
grund av Covid-19 och polisens beslut att i dåläget inte göra
hembesök.

4.3 Social insatsgrupp – samverkan på individnivå
Definition

En strukturerad samverkansform på lokal nivå med föräldrar,
socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som
individinriktat samverkar för att stödja den unge att upphöra
med kriminella handlingar.

Mål och syfte för samverkan Målet är att i samverkan stödja ungdomar som befinner sig i
destruktiva miljöer genom insatser som möjliggör att de kan
lämna dessa.
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Utmaningar/prioritering

Socialt utsatta ungdomar som lever i riskmiljöer behöver stöd
för att kunna bryta en negativ utveckling. Utifrån detta har
arbetsmetoder formats, där flera viktiga aktörer runt den unge
samlas och jobbar gemensamt för att få till stånd en positiv
utveckling i den unges liv.
Medverkande är främst föräldrar, socialtjänst, polis och
skola, men även andra aktörer som bedöms kunna vara
positiva inslag i den unges liv kan medverka.
Samtycke krävs och sekretessen lyfts i arbetet så långt det
går.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens socialtjänst är sammankallande.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen deltar i det löpande arbetet och i träffar med
aktuella individer.
Beslut om vilka individer som kan vara aktuella tas
gemensamt.

Uppföljning

SIG pågår 2020 och har haft sex inskrivna klienter. Av dessa
har en avslutats som uppfyllt alla sina mål och fått
heltidsjobb. En annan har flyttats till en annan kommun p.g.a
hotbild och där påbörjat praktik och körkortsutbildning.
Målgruppen har förskjutits till vuxna/unga vuxna då behovet
har bedömts vara större där av den person som arbetar som
SIG-lots.

4.4 Samverkan mellan skola och polis
Mål och syfte för samverkan Genom samverkansformer skapa förutsättningar för ett
effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
med fokus på ungdomar.
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Utmaningar/prioritering

Ungdomar som är i riskzon för destruktiv livsutveckling och
kriminell verksamhet börjar generellt sin bana på allvar i
högstadieålder. Det är därför av vikt att skola och polis har
fungerande samverkansformer där händelser, trender och
individer kan diskuteras så långt det är möjligt inom ramen
för sekretesslagstiftningen. Det ger båda parter goda
möjligheter för att tidigt kunna uppmärksamma individer och
trender som behöver hanteras inom ramen för den egna
verksamheten.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upplands-Bro gymnasium kallar till och ansvarar för
nätverksmöten var sjätte vecka.
Kommunens högstadieskolor ska erbjuda lokalpolisen
möjlighet att delta vid föräldramöten.
Polis och skola ska arbeta aktivt och gemensamt med att
förebygga hantering och narkotikabruk bland skolelever.
Polisen ska utöver föräldramöten kunna ges möjlighet att
informera föräldrar via kommunens kommunikationskanaler.
Lokalpolisen:
Medverkar i nätverksmöten på UBG.

Uppföljning

Informerar föräldragrupper i årskurs åtta och nio i samband
med föräldramöten.
Ungdomssamverkansmöten på UBG pågick kontinuerligt
under vårterminen och polis är en återkommande deltagande
part. Under höstterminen har en ny rektor tillträtt som ser över
denna samverkansform, hur den fortsatt ska formas och vilka
som ska delta.
Kommun och polis ser också över att skapa nya
samverkansformer med start våren 2021 där man bland annat
ska samarbeta på operativ nivå i alla kommundelar, även
gällande barn och unga i grundskolan.
Polisen har erbjudits att delta i högstadieskolornas och
gymnasieskolans föräldramöten på de skolor som arrangerat
föräldramöten i höst. De möten som ägt rum har skett digitalt.
Polis upplever sig ha god tillgång till skolornas
kommunikationskanaler. Under 2020 har också polis och
kommun tillsammans gått ut med viss kommunikation i
skolornas kanaler för att nå vårdnadshavare och elever med
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viktiga budskap.

4. Inbrott i bostad
5.1 Grannsamverkan
Definition

Grannsamverkan har blivit ett samlingsnamn för åtgärder
som innebär att de boende i ett område bildar ett
brottsförebyggande nätverk.

Mål och syfte för samverkan Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och
därmed också trivseln i bostadsområden.
Utmaningar/prioritering

Att engagera de boende samt fastighetsägarna och i
förekommande fall hyresgästföreningar i
flerfamiljshusområden i konceptet Grannsamverkan.

Uppföljning

Fokus under början av året har varit att uppdatera alla register
över Grannsamverkansområden och kontaktpersoner, med
medgivande enligt GDPR.
Kommun och polis genomför alla åtaganden som finns listade
i åtgärdsplanen inom området.

5.2 Grannstöd
Definition

Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år och är ett
komplement till Grannsamverkan mot brott. Verksamheten
bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis
patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på
dagtid.
I Upplands-Bro finns en grannstödsbil som bemannas av
utbildade volontärer.
Grannstödsbilen är verksam i brottsdrabbade områden i
kommunen under devisen observera – rapportera – åtgärda.
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Mål och syfte för samverkan Syftet med samverkan kring grannstödsbilen är att både polis
och kommun ger bästa möjliga förutsättningar – genom
utbildning och information – för grannstödsförarna att utföra
sitt uppdrag. Målet med samverkan är att minska antalet
inbrott samt kvalitetssäkra Grannsamverkan mot brott, och på
så vis även höja tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Inbrotten är inte statiska i förhållande till plats, tid och
tillvägagångssätt, vilket medför att arbetet måste vara brett.
Aktuell och korrekt information till förarna är en prioritet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Rekrytera grannstödsförare.
Ansvara för förarutbildningar.
Administrera gemensamt register för förare.
Ansvara för styrgruppsmöten.
Lokalpolisen:
Informera grannstödsförarna via nyhetsbrev, som distribueras
av kommunen.
Daglig information till grannstödsförarna vid passets start.
Beställa och distribuera material från SSF.
Medverka i förarutbildningar.
Medverka vid styrgruppsmöten.

Uppföljning

Grannstödsförarna har kraftigt begränsats i sin möjlighet
att bemanna grannstödsbilen under Covid-19-pandemin.
Detta då en stor majoritet av förarna tillhör riskgrupp.
Januari-mars fungerade arbetet som vanligt. Vissa förare
har kunnat bemanna vissa pass under höst 2020 men
utifrån rådande rekommendationer med avsikt att begränsa
antal sociala kontakter med andra än de man i vanliga fall
umgås och lever med står Grannstödsbilen nu stilla.
Kommun och polis uppfyller sina respektive åtaganden
även om arbetet till viss del varit vilande under pandemin.
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5. Våldsbejakande extremism
Definition

Forumet är ett specialiststöd för kommunens olika
verksamheter. Genom forumet är det möjligt för till exempel
en lärare, kurator eller fritidsledare att begära vägledning i
ärenden som berör våldsbejakande extremism. I
konsultationsforumet sitter företrädare från olika delar av
kommunen samt lokalpolisen.

Mål och syfte för samverkan Målet med konsultationsforumet är att både polis och
kommun har tillräcklig kompetens och beredskap för att
kunna ge råd i frågeställningar som rör våldsbejakande
extremism. Syftet med konsultationsforumet är att hantera
akuta frågor och agera som stöd vid signaler om
våldsbejakande extremism.
Utmaningar/prioritering

Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder
och modeller för att hantera radikalisering samt följa
omvärldsbevakningen på området på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens förebyggande enhet är ansvariga och
sammankallande till konsultationsforumet.
Lokalpolisen:
Närvarar vid konsultationsforumet och bidrar fortlöpande
med underrättelser som berör grupperingar och individers
involvering i våldsbejakande extremism lokalt.
Alla parter åtar sig att utbilda och kompetensutveckla sig på
området.

Uppföljning

Konsultationsforum för våldsbejakande extremism har varit
vilande men startade igen i september 2020, sammankallat av
Trygghets- och preventionssamordnare. Forumet kommer att
sammanträda halvårsvis samt vid behov.
Däremellansammanfattar trygghets- och
preventionssamordnare ett ”nyhetsmail” och delar med
konsultationsforumet, baserat på omvärldsbevakning i frågan
våldsbejakande extremism.
Underrättelser gällande eventuella aktuella individer eller
grupper lämnas kontinuerligt från kommunpolis till
kommunens säkerhetschef. Vid behov/oro kan polisen
konsulteras.
En revidering av kommunens handlingsplan mot
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våldsbejakande extremism (2016) har påbörjats hösten 2020,
beslutat av Trygghetsutskottet.

6. Trygghetscenter
Definition

Trygghetscenter är en samlad arbetsplats för kommunens
samtliga trygghetsfunktioner centralt placerad lokalt i Bro.
Även polis och räddningstjänst kan via ett Trygghetscenter
förbättra samarbetet med kommunen och öka den lokala
synligheten.

Mål och syfte för samverkan Syftet med ett Trygghetscenter är att samla alla kommunens
trygghetsfunktioner och fältarbetare under ett och samma tak
för att öka synlighet och tillgänglighet lokalt för medborgarna.
Målet är att ett Trygghetscenter ska kunna öka tryggheten och
säkerheten i kommunen samt bidra till att arbetet blir enklare
och mer effektivt. Effekten av att ha olika funktioner samlade
kan bli ett bredare perspektiv i arbetet där värdefull kunskapsoch informationsdelning kan bli bättre och där kompetensen
ökar.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Kommunen driver Trygghetscentret och bemannar
öppettiderna med personal som också har centret som
arbetsplats och bas för trygghetsarbetet.
Lokalpolisen:
Polisen förlägger sin områdeskontorsverksamhet i
Trygghetscentret.

Uppföljning

Trygghetscenter är i drift sedan februari 2020. Verksamheten
begränsas av Covid-19. Detta har påverkat medborgarnas
nyttjande av verksamheten, samt vissa aktörers närvaro på
centret (såsom budget- och skuldrådgivare,
överförmyndarkansli och Advokatjouren/juridisk rådgivning).
Polisen har i mesta möjliga mån förlagt sin
områdesverksamhet i Bro till Trygghetscenter.
Lägesbildsmöten hålls också på centret varannan vecka.
Kommunen har personal på plats i Trygghetscenter varje
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vardag och har så haft under hela pandemin. På kvällar och
helger rör sig väktare och fältassistenter i lokalerna.
Fältgruppen håller i utsättningsmöten för operativ personal
och andra aktörer på centret varje fredags- och lördagskväll.
I den mån den varit möjligt under rådande omständigheter
används Trygghetscenter som bas för bland annat
trygghetsvandringar och dialogkvällar.
Polis och kommun hade planerat att under hösten genomföra
medborgardialoger på Trygghetscenter kopplade till det
medborgarlöfte man gemensamt ska formulera. Dessa dialoger
är inställda till följd av Covid-19-pandemin. Polis och
kommun ser över hur man kan genomföra dialog med
medborgare på andra sätt.

7. Vapen och dödligt våld
7.1

Strategi för att motverka vapeninnehav

Definition

Olovligt vapeninnehav bland civila i kommunen ska aktivt
motverkas. Tillsammans ska polis och kommun hitta en
strategisk samverkan som bidrar till ökat beslagtag av illegala
vapen som figurerar i kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en
kommun fri från olovligt vapeninnehav.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella att inneha vapen i kommunen.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

Uppföljning

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur olovliga vapen i
kommunen ska motverkas.
Polisen arbetar aktivt med frågan, och delar relevant
information med berörda inom kommunen (Trygghets- och
preventionsenheten är ingång för generell information). Polisen
ger en lägesbild samt information om hur det polisiära arbetet
ser ut.
Kommunen vidarebefordrar information kring vad man hör
och ser till polis, och delar sin lägesbild i en aktiv dialog. Detta
omfattar bland annat kommunens uppsökande personal,
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exempelvis i form av fältassistenter och väktare, och personal
som arbetar nära ungdomar och unga vuxna såsom
fritidsledare.

8.2 Strategi för att motverka dödligt våld
Definition

Alla former av dödligt våld ska aktivt motverkas i kommunen.
Särskilt prioritet är att få stopp på det dödliga våldet bland barn
och unga samt unga vuxna till följd av skjutningar.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en kommun fritt
från dödligt våld. Kommuninvånare ska kunna känna sig säkra
och trygga ifrån att utsättas för dödligt våld.
Syfte:
Att kommun och polis aktivt samverkar för att motverka det
dödliga våldet. Samverkan kan ske på flera nivåer i kommunen
utifrån en gemensam strategi.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part
Uppföljning

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur det dödliga våldet i
kommunen ska motverkas.
Polisen arbetar aktivt med frågan, och delar relevant
information med berörda inom kommunen (Trygghets- och
preventionsenheten är ingång för generell information). Polisen
ger en uppdaterad lägesbild samt information om hur det
polisiära arbetet ser ut.
Polisen kommer att erbjuda utbildning kring PDV – Pågående
Dödligt Våld, till skolpersonal (med start på gymnasieskola och
högstadieskolor). Denna omfattar bland annat vad kan skolan
ha för rutiner för att hantera pågående dödligt våld.
Polis och kommun deltar i en samverkansgrupp gällande våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, som startat
våren 2020. Denna grupp sammankallas av samordnare för
våldsprevention, Enheten för trygghet och prevention. I
gruppen samverkar kommunens kontor, polis, UpplandsBrohus, kvinnojouren Anna, regionen i form av BVC, MVC
med flera.
Metoden Huskurage (metod för att förebygga och förhindra
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Vår beteckning

KS 20/0600

19 (22)

Kommunledningskontoret
våld i nära relation – våld i hemmet) ses över för start 2021.
Beslut sker I Upplands-Brohus styrelse i december 2020. Där
samarbetar bostadsbolag, kommun och polis i förberedelse och
implementering.
Kommunen undersöker möjligheten till att arbeta enligt
våldsförebyggande program eller metod på förskola eller i
skola, med polisen som medaktör.

8. Insatser mot droghandel och öppna
drogscener
Definition

Droghandel som sker öppet eller dolt i kommunen ska aktivt
motverkas och bekämpas. Öppna drogscener där bruk och
försäljning av narkotika ser offentligt och uppfattas som
problematiskt av allmänhet ska aktivt motverkas och
bekämpas.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några öppna
drogscener. Att droghandeln aktivt ska motverkas och
bekämpas.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun störa droghandel och försvåra etableringen av öppna
drogscener i kommunen. Polisen i samarbete med kommunen
ska se till att de som säljer droger lagförs och att droger ska
beslagtas. Kommunen i samarbete med polisen ska aktivt
arbeta med insatser för att förebygga att barn och unga ger sig
in i droghandel.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar. Effekt av insatserna ska
mätas genom aktiv kartläggning av droghandeln i kommunen

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis: Hitta en gemensam strategi för hur
droghandeln ska minskas och motverkas i kommunen samt
aktivt verka för att inga öppna drogscener ska finnas i
kommunen.

Uppföljning

Att arbeta mot droganvändning är också att arbeta mot
droghandel.
Den kartläggning vi genomför idag och planerar att genomföra
baseras bland annat på brottsstatistik, information insamlad i
Embrace om misstänkt droghandel, otrygga platser etc.,
Stockholmsenkäten (som genomförs vartannat år i åk 9 och 2
på gymnasiet) samt eventuella medborgardialoger.
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Vi möter information om tecken på droganvändning eller
droghandel med exempelvis ökad väktarnärvaro, uppsökande
arbete på platsen av fältassistenter, och ser tillsammans (polis,
kommun, bostadsbolag) över hur vi kan bygga bort otrygga
platser socialt och situationellt. Vid information på individnivå
samverkar polis och socialtjänst.
Kommunens roll är bland annat att vidarebefordra information
om vad man hör och ser till polis.
Polisen erbjuder information/utbildning kring tecken på
narkotikaanvändning och droghandel till relevant personal,
detta kan exempelvis vara skol- och fritidsgårdspersonal.
En föreläsning angående alkohol och narkotika bland unga
riktad till föräldrar/viktiga vuxna genomförs av kommun och
polis.
Polisen arbetar aktivt med frågan, och delar relevant
information med berörda inom kommunen (Trygghets- och
preventionsenheten är ingång för generell information). Polisen
ger en lägesbild samt information om hur det polisiära arbetet
ser ut.
Kommunen ska formulera en ANDT(S)-strategi eller
handlingsplan. Denna process samordnas av Trygghets- och
preventionsenheten under 2021.

9. Insatser mot gängkriminalitet och
organiserad brottslighet
Definition

Kriminalitet som utförs av gäng ska aktivt motverkas och
bekämpas i Upplands-Bro kommun. Etablering av och
rekrytering till kriminella gäng ska aktivt motverkas. Även
organiserad brottslighet som utförs av någon form av kriminell
grupp som begår brott ska motverkas och bekämpas i
kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt inte ska ha någon
gängkriminalitet i kommunen samt att organiserad brottslighet
inte ska vara etablerat i Upplands-Bro kommun.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella gäng att etablera sig i
kommunen samt att rekrytering till gäng inte ska förekomma
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar i arbetet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:

Uppföljning

Att arbeta brottsförebyggande är också att arbeta mot
gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Hitta en gemensam strategi för hur rekrytering till kriminella
gäng och nätverk ska stävjas i kommunen. Hitta operativa
samverkansmöjligheter för att förhindra att barn och unga i
riskmiljö dras in i kriminalitet, kriminella nätverk och
gängkriminalitet. Genom aktiv brottsbekämpning via polis och
brottsförebyggande insatser på flera nivåer stävja organiserad
brottslighet.

Enheten för Trygghet och prevention och polisen ser under
hösten 2020 över möjligheten att under 2021 arbeta med MBU
(Människan Bakom Uniformen), PAR (Polis, Ambulans,
Räddningstjänst) eller liknande lokal variant av metod för att
stärka banden och skapa tillit mellan unga och
samhällsfunktioner som myndigheter/uniformsyrken.
Polis och kommun utvecklar sin samverkan för att bland
förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Under hösten
utvärderas de samverkansforum som finns idag och utvecklas,
ersätts eller kompletteras. En del av den samverkan som
planeras kommer att ha en operativ lokal inriktning.
Polis och kommun arbetar gemensamt i en styrgrupp för SIG,
Social Insatsgrupp. Polisen har under hösten utsett en local
avhopparsamordnare inom LoPo Järfälla Upplands-Bro.
Det sker löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun/socialtjänst kring individer i riskmiljö – där man
genomför samtal efter samtycke, och eventuella gemensamma
orossamtal.
Polisen arbetar aktivt med frågan, och delar relevant
information med berörda inom kommunen (Trygghets- och
preventionsenheten är ingång för generell information). Polisen
ger en lägesbild samt information om hur det polisiära arbetet
ser ut.
Kommunens roll är bland annat att vidarebefordra information
om vad man hör och ser till polis.
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0600
Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Ett barnperspektiv är tydligt närvarande i samverkansöverenskommelsen och
åtgärdsplanen mellan Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde
Järfälla/Upplands-Bro, där många samverkansområden syftar till att förebygga
att barn och unga hamnar i socialt normbrytande beteende, exempelvis
kriminalitet eller missbruk. Samverkansöverenskommelsen syftar till att främja
och skapa trygghet och bidra till ett hållbart samhälle och en god miljö för barn
och unga att växa upp i. Denna uppföljning är ett sätt att säkerställa att arbetet
går åt rätt håll, och därmed för barnens bästa.

Ida Texell
Kommundirektör

Camilla Stark
Tf enhetschef Trygghets- och
preventionsenheten

Bilagor
1. Samverkansöverenskommelse 2020
2. Åtgärdsplan 2020
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Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2020-01-14

KS 19/0719

A493.599/2018

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro
kommun och lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro
Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro
kommun tecknar en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och
säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och
tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare samverkan,
ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.
Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild
prioriterat följande samverkansområden:
•

Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild

•

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område

•

Trygghet på offentlig plats

•

Arbete med ungdomar i riskzon

•

Inbrott i bostad

•

Våldsbejakande extremism

•

Trygghetscenter

•

Vapen och dödligt våld

•

Insatser mot droghandel och öppna drogscener

•

Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet
fortskrider enligt bifogad åtgärdsplan för arbetet.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet
Samverkan mellan polisen och kommunen i Upplands-Bro sker på strategisk
nivå med kommunledning genom chefssamråd. Till förebyggande rådet är
samordnare för polisen och kommunen knutna med uppdraget att följa upp de
insatser som beskrivs i denna överenskommelse.
För frågeställningar kring operativ samordning mellan kommun och polis ska
kvartalsvisa avstämningar ske mellan kommunens samordnare och polis.

www.upplands-bro.se
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Avstämningarna syftar till att identifiera eventuella frågeställningar som
behöver lösas för överenskommelsens genomförande.

Åtgärdsplan
Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med samverkansområdena i enlighet
med den åtgärdsplan som är framtagen (bilaga 2). Åtgärdsplanen innehåller
uppgifter om vilka insatser som ska genomföras och vem som ansvarar för
respektive insats samt uppgifter om uppföljning av de olika insatserna.

Uppföljning av överenskommelsen
Chefssamrådet ansvarar för att löpande följa upp överenskommelsen vid rådets
ordinarie möten enligt överenskommelsens frekvens. Överenskommelsen i sin
helhet ska följas upp efter halva tiden för att säkerställa att arbetet går i rätt
riktning. Halvtidsuppföljningen ska omfatta:
•

Hur väl samverkansformerna upplevs fungera

•

Insatsernas genomförande

•

Resultatet av insatserna och om det bidrar till det övergripande syftet att
öka tryggheten.

Bilagor
Nedan angivna handlingar ligger till grund för åtaganden enligt
överenskommelsen:
•

Åtgärdsplan 2020

Giltighetstid
Överenskommelsen löper från 2020-02-01 till och med 2020-12-31.

Ort och datum

Ort och datum

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Ida Texell
Lokalpolisområdeschef

Kommundirektör
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Åtgärdsplan
Bilaga 1 till samverkansöverenskommelsen mellan Upplands-Bro
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro
2020-01-14

www.upplands-bro.se
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Åtgärdsplan

Innehåll

Innehåll
Inledning ................................................................................................ 3
1.1 Huvudområden för samverkan ...................................................................3
Gemensam kapacitet och övergripande gemensam målbild .................. 4
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område.......................................... 5
Trygghet på offentlig plats ...................................................................... 6
4.1 Krogtillsyn .................................................................................................6
4.2 Trygghetsvandring .....................................................................................6
4.3 Lägesbild ....................................................................................................7
4.4 Kamerabevakning ......................................................................................8
Arbete med ungdomar i riskzon ........................................................... 10
5.1 Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare .....10
5.2 Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon ..........................................10
5.3 Social insatsgrupp – samverkan på individnivå .......................................11
5.4 Samverkan mellan skola och polis ...........................................................12
Inbrott i bostad ..................................................................................... 14
6.1 Grannsamverkan ......................................................................................14
6.2 Grannstöd .................................................................................................15
Våldsbejakande extremism .................................................................. 17
Trygghetscenter ................................................................................... 18
Vapen och dödligt våld ......................................................................... 19
9.1 Strategi för att motverka vapeninnehav ...................................................19
9.2 Strategi för att motverka dödligt våld ......................................................19
Insatser mot droghandel och öppna drogscener .................................. 17
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet ................... 20
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Åtgärdsplan

Inledning

Inledning
Nedanstående tabell redovisar de insatsområden där Upplands-Bro kommun
och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att öka
tryggheten och säkerheten för ett hållbart Upplands-Bro.
Insatserna ska löpande följas upp i det gemensamma chefssamrådet. Insatserna
kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området.
Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget annat nämns.

1.1

Huvudområden för samverkan

Huvudområdena för samverkan tecknas i tio områden. Under varje område
beskrivs kortfattat ett antal insatser som sker i samverkan som bedöms bidra till
det övergripande målet om en ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart
Upplands-Bro.
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Förstärkt kapacitet och övergripande målbild
Kommun och polis prioriterar arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen
och arbetar utifrån en gemensam målbild
Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt områden
Samverkan för att motverka utanförskap och segregation. Platssamverkan
genom partnerskap i Bro BID.
Trygghet på offentlig plats
Tematiska områden; krogtillsyn, trygghetvandring, lägesbild och
kamerabevakning.
Arbete med ungdomar i riskzon
Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare. Samtal
med föräldrar till ungdomar i riskzon. Social insatsgrupp med samverkan på
individnivå. Samverkan mellan skola och polis.
Inbrott i bostad
Stärkt grannsamverkan och grannstöd.
Våldsbejakande extremism
Omfattar konsultationsforum.
Trygghetscenter
Områdeskontorsverksamhet förläggs till trygghetscentret.
Skjutvapen och dödligt våld
Strategi för att motverka vapeninnehav i kommunen samt strategi för att
motverka dödligt våld.
Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Strategi för att motverka droghandel och öppna drogscener i kommunen
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet
Strategi för att motverka gängkriminalitet och organiserad brottslighet i
kommunen
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Gemensam kapacitet och övergripande
gemensam målbild

Gemensam kapacitet och övergripande
gemensam målbild
Definition

Kommun och polis prioriterar samarbetet utifrån
samverkansöverenskommelsen och arbetar utifrån en
gemensam målbild om ökad trygghet och ökad säkerhet för att
skapa ett hållbart Upplands-Bro.
Kommun och polis har för avsikt att resurssätta arbetet inom
överenskommelsen för att nå den gemensamma målbilden.
Under perioden ska samverkan förtätas och polisens
personaltäthet öka.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en trygg och
socialt hållbar kommun där resurser möter behoven.
Att den brottsrelaterade otryggheten i kommunen ska minska
och att kommuninvånarna ska känna trygghet.
Syfte:
Att kommun och polis tillsammans ska ha en gemensam
kapacitet att möta utmaningar och behov i kommunen kopplat
till brottsrelaterad otrygghet samt att kommun och polis ska
arbeta utifrån en gemensam målbild. Den övergripande
målbilden tecknas av denna överenskommelse i och med de
samverkansområden som beskrivs.
Utmaningar/prioritering

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Har ett resurssatt och samordnat brottsförebyggande arbete på
flera nivåer med tydligt mandat i uppdragen kopplat till
överenskommelsen.
Polisen:
Verkar aktivt för att minska brottsligheten i kommunen utifrån
överenskommelse och har en poliskapacitet som möter
behoven utifrån rådande lägesbild.
Polis och kommun kommer överens om en gemensam
övergripande målbild för arbetet.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.
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Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt
område

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt
område
Definition

Definitionen av ett utsatt område är ofta ett område med
utbredd socioekonomisk problematik och segregation. Enligt
polisens nationella avdelning (NOA) som kartlagt utsatta
områden i Sverige är ett utsatt område en geografiskt avgränsad
plats som karakteriserat av låg socioekonomisk status och
kriminell påverkan på lokalsamhället. I Upplands-Bro
Kommun är idag Finnsta definierat som ett utsatt område.
Området innefattar hyresrättsområdet i både Finnsta och Råby.
Kommunen och polisen ska genom aktiv samverkan tillse att
utsatta områden inte förekommer inom Upplands-Bro.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några utsatta områden.
Att Bro Finnsta inte ska vara ett utsatt område.
Syfte:
Att genom främjande och förebyggande insatser i nära
samverkan med polisen se till att alla områden i kommunen är
socialt hållbara.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Arbetar aktivt för att minska och motverka segregation genom
kommunövergripande insatser på flera nivåer. Polisen verkar
aktivt för att motverka etablering av kriminella gäng i
kommunen.
Polisen:
Arbetar riktat för att förebygga rekrytering till gäng och andra
destruktiva grupperingar.
Båda parter ingår i BID-samarbetet i Bro och arbetar ihop med
bostadsbolag, näringsliv och civilsamhälle för att motverka
utsatta bostadsområden och öka trivsel och trygghet i Bro.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.
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Trygghet på offentlig plats

Trygghet på offentlig plats
4.1

Krogtillsyn

Definition

Strukturerat arbete i krogmiljö där polis och kommun
gemensamt gör tillsyn i krogmiljö för att kontrollera att
ansvarig förhåller sig till de regler som förväntas.

Mål och syfte för samverkan Strukturerat arbete i krogmiljö med syfte att sänka
berusningsgraden.
Målet med arbetet är att därmed minska antalet våldsbrott.
Utmaningar/prioritering

Berusningsgraden i krogmiljö har betydelse för hur många
våldsbrott som begås där eller i närheten av krogen. Hög
berusningsgrad ökar risken för våldsbrott.
I alkohollagen stipuleras att den som är märkbart påverkad
inte får serveras alkohol och denne får inte heller vistas i
lokalen.
För att kontrollera att krogar med serveringstillstånd sköter
detta genomför kommun och polisen alkoholtillsyn i enligt
med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622)

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för samverkan runt
detta.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen medverkar vid kontrollerna.
Andra externa myndigheter, såsom räddningstjänst,
skattemyndighet, tull eller länsstyrelse kan också inbjudas till
medverkan.

Uppföljning

4.2

Protokoll över utförda krogtillsyner.

Trygghetsvandring

Definition

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går
igenom ett område och systematiskt inventerar det ur
trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar
i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras
erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Trygghetsvandringar är
en metod för att få alla olika parter, boende och verksamma i
området, att träffas tillsammans med en arrangör och samtala
om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.
Trygghetsvandringarna sker enligt BRÅ:s koncept.
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Mål och syfte för samverkan

Utmaningar/prioritering

Trygghet på offentlig plats

Syftet med trygghetsvandringen är ett ömsesidigt utbyte
av tankar och synpunkter och en chans att sprida
information och diskutera konstruktiva idéer mellan
boende, kommun, polis och andra intressenter. Målet är att
utifrån inkomna synpunkter identifiera åtgärder som bidrar
till ökad trygghet på platsen.
Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla
berörda i ett område involveras, exempelvis ur ett
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv osv. Detta innebär
krav på att den som samordnar vandringen är medveten
om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp.
Polismyndigheten har ett uttalat mål att ta in
medborgarnas kunskap om vad de upplever som problem
i sin kommun. Trygghetsvandringar, där lokalpolisen
deltar, är ett sätt att ta in medborgarnas perspektiv.

Åtaganden för respektive
part

Kommun och polis prioriterar trygghetsvandringar i de
områden som pekats ut som otrygga i
medborgardialogerna under våren 2018.
Kommunen:
Står som arrangör av trygghetsvandringen och bjuder in
olika intressenter. För vidare synpunkter och förslag som
rör kommunen. Genomför eventuella åtgärder inom
kommunens ansvarsområde.
Lokalpolisen:
Närvarar under trygghetsvandringen och för vidare
synpunkter och förslag som rör lokalpolisen. Genomför
eventuella åtgärder inom lokalpolisens ansvarsområde.

Uppföljning

4.3

Trygghetsvandringarna ska resultera i åtgärder som följs
upp av det lokala förebyggande rådet.

Lägesbild

Definition

Lokala regelbundna möten med fokus på viktiga händelser
och tendenser i kommunen där aktörer som är viktiga för
det trygghetsskapande arbetet i kommunen deltar och delger
sina erfarenheter.
Polisen och Upplands-Bro kommun skall årligen, utifrån
NOA:s (Polisens Nationella Operativa Avdelning) framtagna
modeller, tillsammans kartlägga kommunens lägesbild.
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Åtgärdsplan

Trygghet på offentlig plats

Mål och syfte för samverkan Alla medverkande parter får i och med lägesbildsmötet en
gemensam aktuell lägesbild för kommunen.
Utmaningar/prioritering

Ett flertal aktörer i kommunen kan bidra med viktig
information som bidrar till en bättre sammansatt lägesbild.
Alla aktörer tjänar också på att ha en lägesbild som är vidare
än det som ryms i det egna synfältet.
Inbjudna aktörer kommer från skola, fritidsverksamhet,
fastighetsbolag, lokalt näringsliv, socialtjänst, räddningstjänst
och kommunens fältpersonal/brobyggare. Fler aktörer bjuds
vid behov.

Åtaganden för respektive
part

En möjlighet är att lägesbildsmötena ersätts med tätare möten
inom förebyggande rådet alternativt operativa
samverkansforum.
Kommunen:
Deltar med berörd personal.
Lokalpolisen:
Bjuder in, håller i mötet och för även löpande
mötesanteckningar som sedan distribueras till berörda parter.

Uppföljning

4.4

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat.

Kamerabevakning

Definition

Kameror för bevakning på strategiska platser i kommunen.

Mål och syfte för samverkan Syftet med kamerabevakningen är att motverka brott samt att
underlätta utredning vid brott. Målet är att minska
brottsligheten på utsatta platser samt att öka tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Vid kamerabevakning är det viktigt att regelverk följs och att
en organisation för hantering och lagring av filmer upprättas.
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Åtgärdsplan

Trygghet på offentlig plats

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upprättar en organisation för hantering av kamerabevakning
på strategiska platser och sätter upp kameror där kommunen
har tillstånd.
Kommun och polis för en löpande dialog kring behov av
kamerabevakning i kommunen.
Polis och kommun samverkar kring materialet för att
underlätta identifiering och lagföring.

Uppföljning

Löpande avstämningar och vid behov.
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Åtgärdsplan

Arbete med ungdomar i riskzon

Arbete med ungdomar i riskzon
5.1

Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända
narkotikamissbrukare

Definition

Vid information om att en ungdom under 18 år missbrukar
narkotika kan polis och socialtjänst göra hembesök för att
vidare utröna omständigheterna och vidta adekvata
åtgärder.

Mål och syfte för samverkan Upptäcka narkotikamissbruk i ett tidigt skede för att avbryta
en negativ utveckling för den unge.
Utmaningar/prioritering

Ungdomars narkotikaanvändning är angelägen att upptäcka
och avbryta, då det finns risk för fortsatt missbruk och mer
allvarlig kriminalitet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Relevanta aktörer inom socialtjänsten deltar.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen tar vanligen initiativ till hembesöket och
planerar och genomför det.

Uppföljning

5.2

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat samt hur många samtal och hembesök
som har genomförts.

Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon

Definition

Orossamtal med föräldrar till ungdomar i riskzonen sker
skyndsamt och gemensamt av lokalpolisen och
socialtjänsten. Detta riktar sig till föräldrar till ungdomar
som uppvisar tendenser till att vara på väg in i missbruk
eller annan kriminalitet och som därmed riskerar att
allvarligt påverka dennes utveckling.

Metoden kan även användas för ungdomar under 15 år där
socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga
lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens
förhandsbedömning.
Mål och syfte för samverkan Föräldrar ska få tidiga signaler om att deras barns utveckling
riskerar att föra dem in i kriminalitet och/eller missbruk.
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Åtgärdsplan

Utmaningar/prioritering

Arbete med ungdomar i riskzon

Operativ polispersonal får kontinuerligt kännedom om vad
som händer i lokalsamhället. En del av den information och
de tips som förs fram berör ungdomar som är på väg in i en
negativ livsstil.
För att informera och hjälpa ungdomarnas föräldrar används
orossamtal, där just samhällets oro för den unges utveckling
framförs samtidigt som stöd och hjälp erbjuds.

Åtaganden för respektive
part

Både lokalpolisen och socialtjänsten ansvarar för att initiera
samtalen.

Uppföljning

Löpande. Återkommande frågeställning gällande hur
samverkan har fungerat.

5.3

Social insatsgrupp – samverkan på individnivå

Definition

En strukturerad samverkansform på lokal nivå med föräldrar,
socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som
individinriktat samverkar för att stödja den unge upp till 18år
att upphöra med kriminella handlingar.
Social insatsgrupp ska även finns för den äldre målgruppen
18-29år som befinner sig i kriminella strukturer och som vill
lämna dessa. I regeringens 34-punktsprogram finns en punkt som
handlar om införande av ett nationellt avhopparprogram. På lokal
nivå är SIG 18- 29 just en avhopparverksamhet där hotbilden mot
aktuell individ är låg.

Mål och syfte för samverkan Målet är att i samverkan stödja ungdomar och unga vuxna
som befinner sig i destruktiva miljöer genom insatser som
möjliggör att de kan lämna dessa.
Utmaningar/prioritering

Socialt utsatta ungdomar som lever i riskmiljöer behöver stöd
för att kunna bryta en negativ utveckling. Utifrån detta har
arbetsmetoder formats, där flera viktiga aktörer runt den unge
samlas och jobbar gemensamt för att få till stånd en positiv
utveckling i den unges liv.
Medverkande är främst föräldrar, socialtjänst, polis och
skola, men även andra aktörer som bedöms kunna vara
positiva inslag i den unges liv kan medverka.
Samtycke krävs och sekretessen lyfts i arbetet så långt det
går.
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Åtgärdsplan

Åtaganden för respektive
part

Arbete med ungdomar i riskzon

Kommunen:
Kommunens socialtjänst är sammankallande.
Lokalpolisen:
Lokalpolisen deltar i det löpande arbetet och i träffar med
aktuella individer.
Beslut om vilka individer som kan vara aktuella tas
gemensamt.

5.4

Samverkan mellan skola och polis

Mål och syfte för samverkan Genom samverkansformer skapa förutsättningar för ett
effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
med fokus på ungdomar.
Utmaningar/prioritering

Ungdomar som är i riskzon för destruktiv livsutveckling och
kriminell verksamhet börjar generellt sin bana på allvar i
högstadieålder. Det är därför av vikt att skola och polis har
fungerande samverkansformer där händelser, trender och
individer kan diskuteras så långt det är möjligt inom ramen
för sekretesslagstiftningen. Det ger båda parter goda
möjligheter för att tidigt kunna uppmärksamma individer och
trender som behöver hanteras inom ramen för den egna
verksamheten.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Upplands-Bro gymnasium kallar till och ansvarar för
nätverksmöten var sjätte vecka i syfte att skola, polis och
ungdomsstödjare kan diskutera individer, trender och
händelser som berör skolan. Fler aktörer kan tillkomma
vid behov.
Kommunens högstadieskolor ska erbjuda lokalpolisen
möjlighet att delta vid föräldramöten, främst i årskurs åtta
och nio, i syfte att möta föräldragruppen för att informera
om problematik som främst kan beröra tonåringar och deras
föräldrar.
Polis och skola ska arbeta aktivt och gemensamt med att
förebygga hantering och narkotikabruk bland skolelever.
Polisen ska utöver föräldramöten kunna ges möjlighet att
informera föräldrar via kommunens kommunikationskanaler. Polisen ska i så fall kontakta Utbildningskontoret
som ansvarar för informationens utformning och spridning.
Lokalpolisen:
Medverkar i nätverksmöten på UBG.
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Arbete med ungdomar i riskzon

Informerar föräldragrupper i årskurs åtta och nio i samband
med föräldramöten.

Uppföljning

Löpande avstämningar kring hur nätverksmötena fungerar.
Löpande avstämningar mellan rektor och lokalpolis kring hur
medverkan på föräldramöten fungerar.
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Åtgärdsplan

Inbrott i bostad

Inbrott i bostad
6.1

Grannsamverkan

Definition

Grannsamverkan har blivit ett samlingsnamn för åtgärder
som innebär att de boende i ett område bildar ett
brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan i Sverige drivs
av Samverkan mot brott. Bakom Samverkan mot brott står
lokalpolisen, försäkringsbolagen samt flera
intresseföreningar. Huvudman för Grannsamverkan är SSF
Stöldskyddsföreningen. För att området ska få använda
Grannsamverkansskylten och övrigt material från Samverkan
mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla följande
krav:
Lokalpolisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.
Möten ska anordnas löpande med inblandade aktörer och
boende för att se till att hålla verksamheten levande
Information till boende om brottsutveckling etc. ska
tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.
Utbildningen ska, utöver information om hur
Grannsamverkan fungerar, också innehålla
brottsförebyggande information till den enskilde.

Mål och syfte för samverkan Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och
därmed också trivseln i bostadsområden. Syftet med
grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre
attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad
uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om
hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för
tjuven.
Utmaningar/prioritering

Att engagera de boende samt fastighetsägarna och i
förekommande fall hyresgästföreningar i
flerfamiljshusområden i konceptet Grannsamverkan.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Informerar vid uppstart och återstart områden om innebörden
och grunderna i grannsamverkan samt tar emot och
registrerar området och medgivande enligt GDPR.
Skickar bekräftelsemail och vidarebefordrar
kontaktuppgifterna till lokalpolisen.
Ansvarar att enskilt eller gemensamt med lokalpolisen att
skicka information till grannsamverkan via
kontaktpersonerna.
Tillhandahåller material via kommunens kundcenter och via
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Åtgärdsplan

Inbrott i bostad

grannstödsbilen.
Deltar vid behov vid informationsmöten.
Deltar två gånger per år vid bovärdsmöten med
områdeschefer och bovärdar för flerfamiljhusmedverkan i
Grannsamverkan.
Samverkar med lokalpolisen en gång per år vid träff med
kontaktpersonerna.
Lokalpolisen:
Ansvara i samverkan med kommunen, för att på eget eller
boendes initiativ genomföra utbildning för kontaktombuden.
Utan onödigt dröjsmål beställa Grannsamverkanmaterial till
aktiva områden från SSF Stöldskyddsföreningen.
Verksamheten ska ha kommit igång innan skyltar levereras
till området.
Ansvara för att själva eller i kommunens regi hålla och
löpande uppdaterad förteckning över kontaktombuden med
kontaktuppgifter.
Informera kontaktombuden kontinuerligt och direkt vid ökad
brottsaktivitet, samt lämna lokal brottsstatistik. Informationen
ska kunna vidarebefordras till boende av kontaktombuden.
Att tillhandahålla möjlighet för de boende att märka sina
ägodelar och se till att kontaktombuden får denna
information för vidarebefordran till boende.
Att en gång per år i samverkan med kommunen samla
kontaktombud för att diskutera samarbetet och informera om
inbrottsskydd.
Till möten inom ramen för Grannsamverkan bör förutom de
boende även kommunen och i förekommande fall
fastighetsägare bjudas in. Polisen leder mötet och kan ta hjälp
av kommunen i detta arbete.
Uppföljning

6.2

Uppföljning av Grannsamverkan sker i styrgruppen.

Grannstöd

Definition

Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år och är ett
komplement till Grannsamverkan mot brott. Verksamheten
bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis
patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på
dagtid. Verksamheten kan bedrivas både genom
fotpatrullering och med hjälp av bil. I Upplands-Bro finns en
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Inbrott i bostad

grannstödsbil som bemannas av utbildade volontärer.
Grannstödsbilen är verksam i brottsdrabbade områden i
kommunen under devisen observera - rapportera – åtgärda.
Mål och syfte för samverkan Syftet med samverkan kring grannstödsbilen är att både polis
och kommun ger bästa möjliga förutsättningar – genom
utbildning och information – för grannstödsförarna att utföra
sitt uppdrag. Målet med samverkan är att minska antalet
inbrott samt kvalitetssäkra Grannsamverkan mot brott, och på
så vis även höja tryggheten.
Utmaningar/prioritering

Inbrotten är inte statiska i förhållande till plats, tid och
tillvägagångssätt, vilket medför att arbetet måste vara brett.
Aktuell och korrekt information till förarna är en prioritet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Rekrytera grannstödsförare.
Ansvara för förarutbildningar.
Administrera gemensamt register för förare.
Ansvara för styrgruppsmöten.
Kommunen står för kostnader för lokal och förtäring i
samband med information/utbildning och styrgruppsmöten.
Lokalpolisen:
Informera grannstödsförarna via nyhetsbrev, som distribueras
av kommunen.
Löpande information till grannstödsförarna.
Beställa och distribuera material från SSF.
Medverka i förarutbildningar.
Medverka vid styrgruppsmöten.

Uppföljning

Uppföljning av grannstödsbilen sker i styrgruppen för
grannstöd, som består av polis, kommun, Upplands-Brohus
samt villaägarrepresentation.
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Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism
Definition

Forumet är ett specialiststöd för kommunens olika
verksamheter. Genom forumet är det möjligt för till exempel
en lärare, kurator eller fritidsledare att begära vägledning i
ärenden som berör våldsbejakande extremism. I
konsultationsforumet sitter företrädare från olika delar av
kommunen samt lokalpolisen.

Mål och syfte för samverkan Målet med konsultationsforumet är att både polis och
kommun har tillräcklig kompetens och beredskap för att
kunna ge råd i frågeställningar som rör våldsbejakande
extremism. Syftet med konsultationsforumet är att hantera
akuta frågor och agera som stöd vid signaler om
våldsbejakande extremism.
Utmaningar/prioritering

Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder
och modeller för att hantera radikalisering samt följa
omvärldsbevakningen på området på lokal, regional,
nationell och internationell nivå.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen:
Kommunens förebyggande enhet är ansvariga och
sammankallande till konsultationsforumet.
Lokalpolisen:
Närvarar vid konsultationsforumet och bidrar fortlöpande
med underrättelser som berör grupperingar och individers
involvering i våldsbejakande extremism lokalt.
Alla parter åtar sig att utbilda och kompetensutveckla sig på
området.

Uppföljning

Avstämning vid ordinarie möten fortlöpande samt
förebyggande rådet.
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Trygghetscenter

Trygghetscenter
Definition

Trygghetscenter är en samlad arbetsplats för kommunens
samtliga trygghetsfunktioner centralt placerad lokalt i Bro.
Även polis och räddningstjänst kan via ett Trygghetscenter
förbättra samarbetet med kommunen och öka den lokala
synligheten.

Mål och syfte för samverkan Syftet med ett Trygghetscenter är att samla alla kommunens
trygghetsfunktioner och fältarbetare under ett och samma tak
för att öka synlighet och tillgänglighet lokalt för medborgarna.
Målet är att ett Trygghetscenter ska kunna öka tryggheten och
säkerheten i kommunen samt bidra till att arbetet blir enklare
och mer effektivt. Effekten av att ha olika funktioner samlade
kan bli ett bredare perspektiv i arbetet där värdefull kunskapsoch informationsdelning kan bli bättre och där kompetensen
ökar.
Utmaningar/prioritering
Åtaganden för respektive
part

En gemensam lägesbild ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
Kommunen:
Kommunen driver Trygghetscentret och bemannar
öppettiderna med personal som också har centret som
arbetsplats och bas för trygghetsarbetet.
Lokalpolisen:
Polisen förlägger sin områdeskontorsverksamhet i
Trygghetscentret.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar, utsättningsmöten och
lägesbildsmöten. Uppföljning av gemensamt uppsatta mål.
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Vapen och dödligt våld

Vapen och dödligt våld
9.1

Strategi för att motverka vapeninnehav

Definition

Olovligt vapeninnehav bland civila i kommunen ska aktivt
motverkas. Tillsammans ska polis och kommun hitta en
strategisk samverkan som bidrar till ökat beslagtag av illegala
vapen som figurerar i kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en
kommun fri från olovligt vapeninnehav.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella att inneha vapen i kommunen.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur olovliga vapen i
kommunen ska motverkas.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring frågan om olovligt vapeninnehav och aktiva
åtgärder.

9.2

Strategi för att motverka dödligt våld

Definition

Alla former av dödligt våld ska aktivt motverkas i kommunen.
Särskilt prioritet är att få stopp på det dödliga våldet bland barn
och unga samt unga vuxna till följd av skjutningar.

Mål och syfte för samverkan Mål:
Upplands-Bro kommun långsiktigt ska vara en kommun fritt
från dödligt våld. Kommuninvånare ska kunna känna sig säkra
och trygga ifrån att utsättas för dödligt våld.
Syfte:
Att kommun och polis aktivt samverkar för att motverka det
dödliga våldet. Samverkan kan ske på flera nivåer i kommunen
utifrån en gemensam strategi.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar.
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Åtgärdsplan

Vapen och dödligt våld

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur det dödliga våldet i
kommunen ska motverkas.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och kommun
kring frågan om olovligt vapeninnehav och aktiva åtgärder.
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Åtgärdsplan

Insatser mot droghandel och öppna
drogscener

Insatser mot droghandel och öppna
drogscener
Definition

Droghandel som sker öppet eller dolt i kommunen ska aktivt
motverkas och bekämpas. Öppna drogscener där bruk och
försäljning av narkotika ser offentligt och uppfattas som
problematiskt av allmänhet ska aktivt motverkas och
bekämpas.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun inte ska ha några öppna
drogscener. Att droghandeln aktivt ska motverkas och
bekämpas.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun störa droghandel och försvåra etableringen av öppna
drogscener i kommunen. Polisen i samarbete med kommunen
ska se till att de som säljer droger lagförs och att droger ska
beslagtas. Kommunen i samarbete med polisen ska aktivt
arbeta med insatser för att förebygga att barn och unga ger sig
in i droghandel.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar. Effekt av insatserna ska
mätas genom aktiv kartläggning av droghandeln i kommunen.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur droghandeln ska minskas
och motverkas i kommunen samt aktivt verka för att inga
öppna drogscener ska finnas i kommunen.

Uppföljning

Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring hur insatser för att minska och motverka
droghandel ger effekt.
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Insatser mot gängkriminalitet och
organiserad brottslighet

Insatser mot gängkriminalitet och
organiserad brottslighet
Definition

Kriminalitet som utförs av gäng ska aktivt motverkas och
bekämpas i Upplands-Bro kommun. Etablering av och
rekrytering till kriminella gäng ska aktivt motverkas. Även
organiserad brottslighet som utförs av någon form av kriminell
grupp som begår brott ska motverkas och bekämpas i
kommunen.

Mål och syfte för samverkan Mål: Att Upplands-Bro kommun långsiktigt inte ska ha någon
gängkriminalitet i kommunen samt att organiserad brottslighet
inte ska vara etablerat i Upplands-Bro kommun.
Syfte: Genom gemensamt strategiskt arbete mellan polis och
kommun försvåra för kriminella gäng att etablera sig i
kommunen samt att rekrytering till gäng inte ska förekomma.
Utmaningar/prioritering

En gemensam strategi ska syfta till att hantera utmaningar och
utveckla gemensamma prioriteringar i arbetet.

Åtaganden för respektive
part

Kommunen och polis:
Hitta en gemensam strategi för hur rekrytering till kriminella
gäng och nätverk ska stävjas i kommunen. Hitta operativa
samverkansmöjligheter för att förhindra att barn och unga i
riskmiljö dras in i kriminalitet, kriminella nätverk och
gängkriminalitet. Genom aktiv brottsbekämpning via polis
och brottsförebyggande insatser på flera nivåer stävja
organiserad brottslighet.
Löpande regelbundna avstämningar mellan polis och
kommun kring individer i riskmiljö samt kring övergripande
insatser som bidrar till att störa gängkriminalitet och
organiserad brottslighet.

Uppföljning
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Kommunledningskontoret
Datum

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

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0718
Kommunstyrelsen

Kommunal medfinansiering av Leader
Mälardalen 2021-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leader Mälardalens verksamhet
under förlängningsperioden 2021-2022 med 15,40 kr per invånare och år.

Sammanfattning
Sedan 2014 är Upplands-Bro kommun en av åtta medverkande kommuner i
föreningen Leader Mälardalen. Syftet med Leader Mälardalens verksamhet är
att skapa en lokalt ledd utveckling genom ideellt engagemang och bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling.
Under programperioden 2014-2020 har ett 15-tal s.k. Leader-projekt
genomförts i Upplands-Bro kommun till ett värde av ca 3 000 000 kr. Vidare
har projekten resulterat i över 11 000 timmar av ideellt engagemang. Den
kommunala medfinansieringen från Upplands-Bro kommun uppgår under
samma period till ca 2 660 000 kr.
Leader Mälardalen föreslår nu en tvåårig förlängning av den innevarande
programperioden. Det innebär att kommunen behöver medfinansiera den
fortsatta verksamheten med samma summa som tidigare år, dvs. 15,40 kr per
invånare och år, till och med 2022.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 14 januari 2021



Brev från Leader Mälardalen ”Angående medfinansiering av LEADER
för förlängningsåren 2021-2022”, daterat den 13 januari 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Sedan 2014 är Upplands-Bro, tillsammans med kommunerna Lindesberg,
Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping och Håbo, en aktiv
medlem i föreningen Leader Mälardalen.
Leader Mälardalens verksamhet syftar till att skapa lokalt ledd utveckling med
ideellt engagemang utifrån områdets utvecklingsstrategi. Utvecklingen skapas
med Leader-metoden som verktyg. Leader-metoden utgår från lokala

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

KS 20/0718
Kommunledningskontoret
förutsättningar och bygger på en flernivåsamverkan mellan ideell, privat och
offentlig sektor. Utvecklingsarbetet utgår från de som bor och verkar i området
och som ser utmaningar och har lösningarna.
Leader Mälardalens styrelse, det s.k. LAG (lokal aktionsgrupp), består av tre
representanter från respektive kommun och sektor (ideell, privat och offentlig).
Det är LAG som beslutar om projektmedel.
Under programperioden 2014-2020 har ett 15-tal s.k. Leader-projekt
genomförts i Upplands-Bro kommun till ett värde av ca 3 000 000 kr. Vidare
har projekten resulterat i över 11 000 timmar av ideellt engagemang. Den
kommunala medfinansieringen från Upplands-Bro kommun uppgår under
samma period till ca 2 660 000 kr.
Leader Mälardalen föreslår nu en tvåårig förlängning av den innevarande
programperioden. Det innebär att kommunen behöver medfinansiera den
fortsatta verksamheten med samma summa som tidigare år, dvs. 15,40 kr per
invånare och år, till och med 2022.

Barnperspektiv
I många Leader-projekt skapas positiva mervärden för barn och unga. Det kan
exempelvis handla om att skapa nya aktiviteter och mötesplatser som
uppmuntrar till möten och gemenskap.

Ida Texell
Kommundirektör

Marcus Nybom
Näringslivschef

Bilagor
1. Brev från Leader Mälardalen ”Angående medfinansiering av LEADER för
förlängningsåren 2021-2022”, daterat den 13 januari 2021
Beslut sänds till
 Leader Mälardalen

2 (2)
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Enköping 2021-01-13
Till Upplands-Bro Kommun

Angående medfinansiering av LEADER för förlängningsåren 2021-2022
I oktober skickade vi ett brev med information om fortsatt behov av kommunal medfinansiering av
Leader Mälardalens verksamhet efter programperioden 2014-2020. Då fanns ännu inga beslut om
hur mycket pengar det skulle röra sig om.
Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om en tvåårig förlängning (2021-2022) inklusive
utökad budget för Landsbygdsprogrammet, av vilket LEADER är en del. I förlängningsperioden
kommer Leaderområdena kunna fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med nuvarande
strategier och i nuvarande geografiska områden, men verksamheten ska finansieras med EU-medel
budgeterade för kommande programperiod 2021-2027. Jordbruksverket har föreslagit samma
budgetfördelning mellan Leaderområdena som för perioden 2014-2020 och det är samma krav som
tidigare på 33% offentlig medfinansiering.
För Leader Mälardalen föreslår Jordbruksverket en totalbudget på 12 992 367 kr för de två åren,
inklusive 4 287 481 kr i offentlig medfinansiering. Det finns möjlighet att äska en högre budget, då
vissa Leaderområden eventuellt inte har möjlighet att medfinansiera hela sin föreslagna andel av den
nationella totalbudgeten för Leaderområdena. Under förutsättning att Leader Mälardalen kan få
samma årliga medfinansiering från kommunerna som under 2020 har vi möjlighet att äska
13 787 200 kr i totalbudget för förlängningsåren 2021-2022. För Upplands-Bro kommun innebär det
380 426 kr per år (15,40 kr per invånare i Leader Mälardalens område).
Leader Mälardalen har för avsikt att äska så stor totalbudget som kommunerna i vårt område har
möjlighet att medfinansiera. Vi har givetvis full förståelse för att det kan vara svårt för kommunen att
hitta utrymme för medfinansiering av Leader Mälardalens verksamhet i budgeten för 2021, men det
finns möjlighet att istället medfinansiera med hela summan för båda åren inom 2022 års budget.
Detta eftersom Leaderområdets budget för förlängningsåren 2021-2022 betraktas som ”en klump”
och inte är uppdelad årsvis.
Leader Mälardalen behöver få svar på följande frågor:
•
•
•

Har kommunen möjlighet att medfinansiera förlängningsåren 2021-2022?
Hur mycket pengar kan kommunen medfinansiera med?
Har kommunen utrymme att betala in medfinansiering båda åren, eller först år 2022?

Då Leaderområdena förväntas äska budget för förlängningsåren senast 15 februari skulle vi behöva
svar på frågorna så snart som möjligt och senast 8 februari 2021.
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill diskutera ovanstående!
För Leader Mälardalen
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2021-01-19

KS 20/0450

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om budget 2021 för
kommunen. Nämnder och styrelser ska utifrån detta beslut upprätta en
verksamhetsplan där den av Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut
på nämndens verksamheter. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till
verksamhetsplan för Kommunstyrelsen inom den ram som
Kommunfullmäktige angett för Kommunstyrelsens verksamhet samt
investeringsbudget. Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till
147,1 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterade 2021-01-19

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 om budget 2021 för
kommunen. Nämnder och styrelser ska upprätta en verksamhetsplan där den av
Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut på nämndens verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I verksamhetsplanen ingår även nämndmål och indikatorer för budgetåret 2021,
som har formulerats med grund i kommunens övergripande beslutade mål. De
nämndmål som föreslås för 2021 är följande:


Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service



Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning



Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på kommunens
alla platser
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Datum

Vår beteckning

2021-01-19

KS 20/0450

Kommunledningskontoret


Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i
samhällsbyggnadsprocessen



Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till
investeringar och etableringar i kommunen



Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs

Förslaget till planen för intern styrning och kontroll är även den en del av
verksamhetsplaneringen. Kommunstyrelsens verksamheter har upprättat en
bruttolista av identifierade risker varav sex stycken valts ut att vara prioriterade
för budgetåret 2021. Till dessa prioriterade risker har det planerats
kontrollmoment samt åtgärder. Tidigare har internkontrollplanen behandlats i
ett separat ärende men då det är en del av verksamhetsplaneringen för
nämndens verksamheter ingår den i ärendet för verksamhetsplan 2021. Även
uppföljningen av planen för intern styrning och kontroll kommer att
rapporteras i samband med övrig verksamhetsuppföljning.
Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 147,1 mnkr.

Barnperspektiv
Kommunstyrelsens verksamhetsplan har ingen särskild inriktning när det gäller
barn. Däremot är barn berörda bland annat genom samhällsbyggnad och
trygghetsarbete.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen
2. Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen

2 (2)
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1

Ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen leder, utvecklar och samordnar kommunens och
kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål
uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och
näringslivsinsatser, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och
finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor,
fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt markoch 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, statistik,
tomträtter och arrenden.
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2

Verksamhetsåret 2021

I en tid med tuffare ekonomiska förutsättningar är det viktigt att kommunens
resurser används så effektivt som möjligt. En viktig del i effektiviseringsarbetet
är att lära av goda exempel och utveckla nya arbetsmetoder och processer för
att höja kvaliteten och service. Det är också viktigt att jämföra kostnader med
andra jämförbara kommuner. Ytterligare ett led i effektiviseringsarbetet är att
hitta nya områden där såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga vinster kan
genereras genom samarbete.
Kommunens läge och dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt
hållbar tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig
inriktning och mål för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. Under
året kommer därför samhällsbyggnadsprocessen utvecklas. Fokus kommer vara
på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Under året kommer kommunens trygghetsarbete vara i fokus precis som
tidigare år. Att alla invånare ska kunna känna sig trygga på kommunens alla
platser är ett viktigt led i detta arbete. Arbetet med omdaningen av Bro kommer
intensifieras under året. Genom samhällsomdaning ökar invånarnas,
näringslivet och civilsamhällets förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle.
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Prioriterade områden med mål och
indikatorer

3.1

Övergripande mål: Stärka demokratin

3.1.1 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.
Målvärde
2021

Indikatorer
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga

Öka

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng

Öka

Nöjd inflytande - index

Öka

3.2

Målvärde
2022

Övergripande mål: Hållbar hälsa och liv

3.2.1 Nämndmål: Öka hållbarhet i centrala Bro genom
samhällsomdaning
Beskrivning

Genom samhällsomdaning öka invånarnas, näringslivet och civilsamhällets
förutsättningar att leva i ett hållbart Upplands-Bro. Metodutveckling i
samhällsomdaningen inom områden som näringsliv, transport, infrastruktur
och byggnationer. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro utan utsatta områden.
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3.2.2 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. 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.
Målvärde
2021

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

3.3

Målvärde
2022

Målvärde
2023

Minska

Övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande

3.3.1 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 2030. Utveckla möjligheter
inom kollektivtrafik och infrastruktur för att få till effektiva och hållbara
lösningar.
Målvärde
2021

Indikatorer
Andelen upphandlingar med miljökrav där uppföljning av
efterlevnaden har gjorts

Öka

Antal resor som görs kollektivt, med cykel eller gång.

Öka
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3.3.2 Nämndmål: Förbättra förutsättningarna för företagande,
investeringar och etableringar i kommunen som möjliggör fler
arbetstillfällen
Beskrivning

Erbjuda en hög grad av service, stöd och rådgivning till såväl nya som
befintliga aktörer inom näringslivet. Stärka företagsklimatet ytterligare genom
förbättrad service och bemötande. Ett ökat företagande och starkt näringsliv
bidrar till ökade möjligheter till arbete och utveckling för kommunens alla
invånare. Genom insatser så som exempelvis feriejobb, förbättrade samarbeten
och framtidslabb bidra till ökade möjligheter för unga invånare att komma ut i
arbete.

Målvärde
2021

Indikatorer
Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala
företagsklimatet.

Öka

NKI Upplevd service för företag som har haft ett
myndighetsärende under året

Öka

3.4

Målvärde
2022

Övergripande mål: Valfrihet och konkurrensneutralitet

3.4.1 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.
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4

Ekonomi

4.1

Driftbudget 2021
Kostnader
2021

Avskrivningar
2021

Intern
ränta
2021

Intäkter
2021

Budget
netto
2021

Budget
netto
2020

Förändring

32 203

87

4

24 612

7 682

4 120

3 562

Kommunledningskontoret

180 668

9 498

265

51 013

139 418

136 380

3 038

Summa

212 871

9 585

269

75 625

147 100

140 500

6 600

Tkr
Samhällsbyggnadskontoret

Nämnden har fått ett tillskott på 3,1 miljoner. Utöver detta ingår ett tillskott på
3,5 miljoner avseende medel från Tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en omorganisation vilket resulterat i en
flytt av medarbetare som arbetar övergripande med kvalitet- och
verksamhetsstöd samt inom kontorsledningen avseende strategiskt och
övergripande arbete. Beslut är ännu ej taget gällande flytt av medel.
4.2

Investeringsbudget 2021

Investeringsprojekt

Tkr
Oförutsett
kommunövergripande
IT

År 2021

År 2022

År 2023

10 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

Digitalisering

10 000

Ombyggnad av
Granhammarsvägen

10 000

10 000

Infrastruktur Tegelhagen

10 000

10 000

1 000

5 000

44 000

38 000

Örnässjön
restaureringsåtgärder
Summa
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10 000

23 000

Avskrivningstid
antal år

Avskrivning
per år

Intern
ränta

30

333

175

30

1 000

525

50

120

105

1 453

805

Övrig
drift
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Kommentarer investeringsprojekt

Oför utsett kommunöver gr ipande
Medel för oförutsedda investeringsutgifter inom hela kommunen.
IT
3 mnkr avsätts för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser
nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet.
Digitaliser ing
10 mnkr finns avsatt för digitalisering. Medlen avser hela kommunen och söks
i särskild ordning. Under 2020 har 4,3 mnkr beviljats för digitaliseringsprojekt.
Ombyggnad av Gr anhammar svägen
Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två
cirkulationsplatser vid av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende
gång- och cykelvägen. Ombyggnaden av Granhammarsvägen är sista etappen i
utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde.
Ombyggnaden finanserias till större delen via exploateringsbidrag men för
resterande del behöver investeringsmedel tillföras.
I nfr astruktur Tegelhagen
Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc. i Tegelhagen.
Exploateringsersättning tas ut av exploatören enligt avtal. Behov av tillskott
om totalt 30 000 tkr på tre år. Avser alla tre utbyggnadsetapperna.
Ör nässj ön r estaur er ingsåtgärder
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.
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4.3

Exploateringsbudget
Kostnader/
utgifter (tkr)

Intäkter/
inkomster (tkr)

5 000

0

Ringvägen

22 000

8 000

Trädgårdsstaden i Bro

81 000

8 800

137 000

130 000

Exploaterings- /genomförandeprojekt
Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Tegelhagen
Köpmanvägen (osäker om denna ska vara med)

250

7 000

65 000

25 000

1 500

11 000

311 750

189 800

Granhammarsvägen
Kockbacka finplanering
Totalt

Kommentarer exploateringsbudget

Norrboda-Brunna verksamhetsområde: Utgifter avser kvarstående
entreprenadarbeten invid tunnlarna under E18.
Ringvägen: Utgifter avser entreprenadarbeten för ombyggnad av Ringvägen
och finplanering av allmänna platser. Inkomster avser exploateringsersättning
från exploatörer.
Trädgårdsstaden i Bro: Utgifter avser entreprenadarbeten för markförstärkning
och infrastruktur. Inkomster avser exploateringsersättning.
Tegelhagen: Utgifter avser entreprenadarbeten allmänna anläggningar,
finplanering och annan infrastruktur. Inkomster avser exploateringsersättning.
Köpmanvägen: Utgifter avser lantmäterikostnader och inkomster avser
markförsäljning.
Granhammarsvägen: Utgifter avser entreprenadarbeten för ombyggnad av
Granhammarsvägen. Inkomster avser ersättning från ledningsägare.
Kockbacka finplanering: Utgifter avser entreprenadarbeten för finplanering av
allmänna platser. Inkomster avser exploateringsersättning.
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4.4
Fördelning av driftbudget i verksamheterna
Samhällsbyggnadskontor et
Budgeten omfattar strategisk planering, plan- och exploateringsverksamhet,
naturvård samt kontorsledning.
Kostnad
2021

Intäkt
2021

Netto
2021

Netto
2020

Övergripande planering samt natur, vatten och skog

6 664

423

6 241

5 853

Plan

9 031

9 031

0

0

10 089

14 887

-4 798

-4 727

6 510

271

6 239

2 995

Tkr

Exploatering
Kontorsledning

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en omorganisation vilket resulterat i en
flytt av medarbetare som arbetar övergripande med kvalitet- och
verksamhetsstöd inom kontoret från Tekniska nämnden. Detta har lett till
överflyttning av 3500 tkr av budgetram från Tekniska nämnden. Stora delar av
verksamheten finansieras av plan- och exploateringsintäkter samt försäljning
av tomträtter.
K ommunledningskontor et
Budgeten omfattar politisk verksamhet, medlemsavgifter till
kommunalförbund, trygghet och samhällsskydd, näringslivsverksamhet samt
övrig kommunadministration.
Kostnad
2021

Intäkt
2021

Netto
2021

Netto
2020

7 619

0

7 619

9 449

60 940

38 040

22 900

22 906

Näringsliv

3 071

0

3 071

3 026

Personal

15 792

1 389

14 403

13 402

Ekonomi

57 470

10 343

47 127

45 369

Trygghet- och säkerhet

16 481

1 000

15 481

14 392

Tkr
Förvaltningsledning
Kommunikation och digitalisering
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Tkr
Förvaltningsledning
Kansli

Kostnad
2021

Intäkt
2021

Netto
2021

Netto
2020

7 619

0

7 619

9 449

29 058

241

28 817

27 836

Uppdelningen utgår från ansvarsfördelning inom organisationen. I ekonomi
ingår förutom ekonomi, upphandling och intern service även bland annat
räddningstjänsten. I kansli ingår förutom kansliet bland annat även kostnader
för den politiska organisationen. Merparten av kontorets intäkter kommer från
interndebiteringar till övriga organisationen. Av de cirka 51 mnkr i intäkter
avser cirka 38 mnkr IT-drift och cirka 10 mnkr intern service och lokalhyra för
kommunhuset.
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1

Inledning

Risker har identifierats och analyserats utifrån risk- och väsentlighet. Totalt har
26 stycken övergripande risker för Kommunstyrelsens verksamheter tagits med
i bruttolistan av risker. Med grund i risk- och väsentlighetsanalysen har sex
stycken risker valts ut som prioriterade risker, vilka är med i kommunstyrelsens
interna kontrollplan. De prioriterade riskerna har det planerats kontrollmoment
och/eller åtgärder till som ska det ska arbetas med under 2021.
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2

Kommunens arbete med intern styrning och
kontroll

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern
styrning och kontroll.
Syfte
Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning
och kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning
och kontroll i den egna verksamheten.
Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %.
Definition
” Intern styrning och kontroll är generell t defini erad som en process, utförd av
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge
rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier:
Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
Tillförlitlig (finansiell) rapportering.
Efterlevnad av ti ll ämpl iga lagar och regl er.”
Ur COSO: s ramver k för ” Internal Control” 1992
Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt
för en organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner)
och dess uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar),
samt hur styrningen och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra.
Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill
säga god ekonomisk hushållning,
att informationen om verksamheten och om den finansiella
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rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
att de regler och riktlinjer som finns följs,
att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna
kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte
är en isolerad aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i
verksamheten: – organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden,
ansvar och befogenheter; – personalens förutsättningar, kunskaper och
attityder; – verksamhetens styr- och rapporteringssystem.
Det innebär
Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå
målen
Risker att inte nå målen är fokus för processen
Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås
Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras
till formalia
Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa
transparens och tillgodose krav från externa intressenter
Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att
reducera riskerna
Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer
COSO-r amver ket
COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för
arbetet med intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet,
men främst inom offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett
systematiskt arbete med intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet
i Upplands-Bro kommun.
COSO-ramverket består av fem komponenter.
K ontr ollmilj ö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt
sammanhang, i den omgivning som den interna kontrollen verkar i och
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påverkas av. Kontrollmiljön utgörs bland annat av lagar och andra regelverk,
organisation, ansvar och befogenheter. Informella faktorer som värdegrund,
intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. Tillåter klimatet en öppen
dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika situationer?
Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende,
verksamhet och ekonomi?
K ontr ollaktiviteter . Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika
rutiner och kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det
löpande arbetet och särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda
tidpunkter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och
korrigera fel och brister.
I nfor mation och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll
behöver tydlig och löpande information och kommunikation mellan
medarbetare och ledning. Informationen fungerar som smörjmedel och skapar
också motivation – alla behöver veta vad som gäller. Medarbetare behöver
information om uppdrag, ansvar, förutsättningar, rutiner m m. Ledningen
behöver information för att kunna styra. Förtroendevalda behöver information
för att kunna besluta, följa upp, omprioritera.
Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att
inte rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig
uppföljning och utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras.
Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på
riskhantering – riskanalys, kontrollplan och tillsyn.
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Organisation för intern styrning och kontroll

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och
kontrollen för hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att
säkerställa tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de
är direkt ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och
bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina
verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande
organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen.
Nämnderna
Kommunallagen 6 kap 7 §:
” Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
ti ll fredsställ ande sätt.”
För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern
styrning och kontroll i sina egna verksamheter genom att:
Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de
egna verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens
riskanalyser
Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern
styrning och kontroll
Bolagsstyrelsen
Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som
nämnderna har för sin verksamhet, det innebär att
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Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta
reglemente och tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen
och kontrollen inom bolaget
Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för
arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten
Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets
interna styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som
genomförts samt resultatet av dessa
Kommundirektör
Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer
det övergripande arbetet med intern styrning och kontroll.
Kontorschef samt verkställande direktör
Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret
inför nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål
och ansvar i organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD
ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning
och kontroll. Det innebär att:
Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera
verksamheten för att på effektivaste sätt nå målen
Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner
finns dokumenterade och följs upp
Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om
hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast
rapporteras till nämnd eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar
att omgående ta initiativ till åtgärder.
Verksamhetsansvarig
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa
beslutade regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att
informera medarbetare om innebörden av dessa.
Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att
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arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll.
Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till
närmast överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet.
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Kritisk

Kritisk
Medium
Låg

Medium Totalt: 6

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå

3

Möjlig (det finns risk för att fel
ska uppstå)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig att fel ska
uppstå)

Allvarlig (konsekvenserna för
verksamheten skulle vara
allvarliga)
Kännbar (konsekvenserna för
verksamheten kan vara
påtagliga)
Lindrig (konsekvenserna för
verksamheten behöver
övervägas)
Försumbar (konsekvensen för
verksamheten är försumbar
och kan negligeras)

1

Kategori

4

Process

Risker
1

Samhällsbyggnadsprocess

Bristande resultat i projekt

Beskrivning av risk
Oklarheter och bristande information mellan olika
processteg och överlämning vid projekt kan leda till
sämre resultat. Risk att resultaten i projekten blir
sämre än planerat på grund av att arbetsmoment inte
blir utförda eller att fler gör samma sak, eller att
överlämning kan ske på olika sätt, med bristfällig
dokumentation och med kort varsel.
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

2
Verksamhetssystemen stödjer ej
verksamhetens processer, uppfyller inte legala
krav
IT-infrastruktur
Beskrivning av risk
Kommunen har ca 250 digitala förvaltningsobjekt
(system/applikationer/program/tjänster) och antalet
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Kategori

Process

Risker
ökar snabbt i takt med kommunens digitalisering. Det
finns olikheter och i vissa fall brister i hur system
förvaltas, ibland saknas helt en intern förvaltning.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar

3

Känslig information hamnar i orätta händer

Beskrivning av risk
Kontroll över det som hanteras i systemen, vikten av
behörighetshantering. Samtidigt som ökade krav ställs
på tillgänglighet. Viktigt att undvika redundant
information.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig

4

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Samhällsbyggnadsprocess

Underfinansierade projekt

Beskrivning av risk
Underfinansierade projekt på grund av bristande
rutiner att ta fram kostnadsberäkningar för
exploateringsbidrag som står sig över tid och där
kostnadstäckning under hela exploateringsprocessen
säkerställs. Avsaknad av rutiner för stora projekt med
betydande kostnader och långa ledtider och där
intäkterna kommer mycket senare samt leder till att
projektet blir underfinansierat.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
4. Allvarlig

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Upphandling

5
Risk för uppdelade upphandlingar av
varor/tjänster av samma slag samt risk för köp
utanför avtal.
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Kategori

Process

Risker
Beskrivning av risk
Områden som bör vara upphandlade är ej
upphandlade. Bristfälliga upphandlingar genomförs.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar

6
Risk för ökade kostnader för kommunen och
lägre kvalitet på levererade varor och tjänster då
inte avtal som upphandlats efterföljs.
Avtalstrohet
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
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5

Årets planerade kontrollmoment

5.1

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

5.1.1 Process: IT-infrastruktur
Risker

Verksamhetssystemen
stödjer ej
verksamhetens
processer, uppfyller
inte legala krav

5.2

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Trygghet
hos
kommunens
systemförvaltare

Huruvida
systemförvaltarna
känner sig trygga
i sin roll

Via digital enkät
som besvaras
av kommunens
systemförvaltare

September
2021

Johan
Hedberg

Dialog
mellan
systemförvaltare
och
systemägare

Om det finns ett
regelbundet
samarbete
mellan
systemförvaltare
och systemägare
kring systemet

Via digital enkät
som besvaras
av kommunens
systemförvaltare

September
2021

Johan
Hedberg

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

5.2.1 Process: Avtalstrohet
Risker

Kontroll
moment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Risk för ökade
kostnader för
kommunen och lägre
kvalitet på levererade
varor och tjänster då
inte avtal som
upphandlats efterföljs.

Kontroll
av avtalstrohet

Avtalsköp/ej
avtalsköp

Statistik

Månadsvis

Mattias
Wiberg
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6

Årets planerade åtgärder

6.1

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

6.1.1 Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Bristande resultat i projekt

Åtgärder
Ta fram beskrivningar och rutiner för
att beskriva de olika processtegen mer
ingående, f.f.a. i gränssnitten mellan
plan och genomförande samt mellan
genomförande och drift.

Slutdatum

Ansvarig

2021-12-31

Linda Edgren

Slutdatum

Ansvarig

2021-12-31

Johan
Hedberg,
Mats Kjellberg

Beskrivning av åtgärd
Åtgärden ska motverka osäkerhet och
informationstapp i de olika
processtegen.

6.1.2 Process: IT-infrastruktur
Risker

Åtgärder
Skapa en ny nulägesbild av vad som
är känslig information i kommunen

Känslig information hamnar i
orätta händer

Beskrivning av åtgärd
Med anledning av kommunernas roll i
det nya totalförsvaret. Enligt
överenskommelse mellan MSB och
SKR om kommunernas arbete med
civilt försvar måste kommunen lyfta
blicken och ta ett grepp om vilken
information som är viktig/känslig utifrån
det nya uppdraget.
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6.2

Tillförlitlig finansiell rapportering

6.2.1 Process: Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Åtgärder

Underfinansierade projekt

Ta fram en rutin som beskriver hur
ekonomin ska hanteras för stora
projekt med betydande kostnader och
långa genomförandetider.

Slutdatum

Ansvarig

2021-12-31

Charlotte
Ahlstrand

Slutdatum

Ansvarig

2021-12-31

Mattias
Wiberg

2021-12-31

Mattias
Wiberg

2021-12-31

Mattias
Wiberg

Beskrivning av åtgärd
Säkerställa kostnadstäckning under
hela exploateringsprocessen.

6.3

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

6.3.1 Process: Upphandling
Risker

Åtgärder
Inrättande av ett upphandlingsforum
med representanter från de olika
kontoren.
Beskrivning av åtgärd
Verktyg för att diskutera framtida
behov – gemensamma köp.

Risk för uppdelade upphandlingar
av varor/tjänster av samma slag samt
risk för köp utanför avtal.

Säkerställa att avtalskatalogen är
uppdaterad samt innehåller alla avtal.
Beskrivning av åtgärd
Förutsättning för att medarbetare
enkelt ska kunna avropa från
existerande avtal.
Utbildning av medarbetare om
offentliga köp.
Beskrivning av åtgärd
Genomförs av upphandling 4 ggr per
år samt vid behov / löpande.
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6.3.2 Process: Avtalstrohet
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

2021-12-31

Mattias
Wiberg

2021-12-31

Mattias
Wiberg

Rapportering avtal

Risk för ökade kostnader för
kommunen och lägre kvalitet på
levererade varor och tjänster då inte
avtal som upphandlats efterföljs.

Beskrivning av åtgärd
Rapportering till chefer över de avtal
de är ansvariga för. Rapporten
innehåller avtalslängd och flaggar avtal
som är på väg att löpa ut. Återkoppling
ska skickas tillbaka till
upphandlingsenheten. Denna skickas
månadsvis.
Rapportering ej avtalsköp
Beskrivning av åtgärd
Rapportering till chefer över de
inköpsfakturor som vi ej kan knyta till
ett aktivt avtal i Kommers. Återkoppling
ska skickas tillbaka till
upphandlingsenheten. Denna skickas
månadsvis.
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1 Budgetprocessen
Övergripande mål och budget för 2022-2024 följer nedanstående datum.
25-29 jan

KSO-dialog tillsammans PLG, respektive
ordförande angående anvisningar och
förväntningar

3 feb

KS beslutar om anvisningar

18 feb

Skatteunderlagsprognos (SKR)

12 mars

Nämndernas budgetunderlag klart i Stratsys

15-18 mars

KSO-dialog tillsammans med PLG, med
respektive ordförande angående
budgetunderlag

29 april

Skatteunderlagsprognos (SKR)

19 maj

KS beredning

26 maj

KS

9 juni

KF

2 Förutsättningar
2.1
Samhällsekonomiska förutsättningar
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021.
Den fortsatta återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen
under den senaste dryga månaden snabbt har eskalerat; likaså av de åtföljande
restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen, och en
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svag inledning av 2021. Att vaccinering mot Covid-19 är på väg att inledas i
Sverige, liksom globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den andra
halvan av året, och än mer utsikterna för 2022.
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning
av den svenska samhällsekonomin; ett normalt konjunkturläge nås inte förrän
2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNPtillväxt kommande år, när återhämtningen väl tar fart igen. Detta syns som
några år av BNP-tillväxt klart högre än den trendmässiga (2022–2023); detta
beräknas också ge skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala
skatteunderlaget. Sammantaget beräknas arbetsmarknadens återhämtning dock
dröja. Andelen arbetslösa antas ligga omkring nio procent de kommande två
åren.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
BNP %

1,4

-3,3

2,5

3,3

2,7

2,0

Sysselsättning, timmar %

-0,3

-4,1

0,7

2,2

2,1

0,7

Relativ arbetslöshet %

6,8

8,5

9,2

8,8

8,0

7,5

KPIF %

1,7

0,4

1,1

1,6

1,8

2,0

Skatteunderlag

2,8

1,7

2,5

4,0

4,1

3,1

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)
2.2
Befolkningsutveckling
Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer fortsätta växa de kommande
åren. I oktober 2020 passerades 30 000 invånare. Enligt befolkningsprognosen
kommer kommunen under de kommande åren ha en befolkningsutveckling
som ligger en bit över två procent. En ny befolkningsprognos kommer tas fram
under våren 2021.
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invånare 31/12 2020
40000

4,00%

35000

3,50%

30000

3,00%

25000

2,50%

20000

2,00%

15000

1,50%

10000

1,00%

5000

0,50%

0

0,00%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totalt

Att vara en växande kommun ställer stora krav på organisationen att
kontinuerligt anpassa, utveckla och effektivisera både verksamhet men även att
strategiskt hantera investeringar i välfärdsfastigheter.
Upplands-Bro växer inom alla åldersgrupper under perioden 2022-2024. Störst
procentuell ökning sker i åldersgruppen 80+ som beräknas öka med cirka sju
till åtta procent årligen under perioden 2022-2024. Antalet elever i grundskola
och gymnasieskola beräknas öka omkring tre procent årligen under samma
period.
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Antal invånare i några åldersgrupper
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2018

2019
1-5 år

2.3

2020

2021

7-15 år

2022
16-18 år

2023
65-79 år

Utveckling av skatter och bidrag
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Skatter och bidrag
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Skatteintäkter

Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning Regleringspost

Införandebidrag

LSS-utjämning

Fastighetsavgift

I tabellen ovan framgår utvecklingen av skatter och bidrag för Upplands-Bro
under perioden 2020 till 2027. I summan för 2020 ingår inte de extra
statsbidrag som beslutats under året 2020. I de fall dessa statsbidrag även gäller
perioden 2021 och framåt finns de med kommande år.
2.4
Förutsättningar 2022-2024
I budgeten för 2021 har det beslutats om ett budgeterat resultat på 0,5 procent
(8,8 mnkr) av skatter och bidrag. I tabellen nedan framgår hur resultatet
förändras under kommande budgetperiod. Hänsyn har tagits till beräknade
volymförändringar samt förändringar i kapitalkostnader (enbart 2022). I
budgeten för år 2021 beslutades om en särskild utdelningen från UpplandsBrohus om sju miljoner kronor vilken exkluderats i underlaget för 2022-2024.
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Volymförändringen utgår från den nuvarande befolkningsprognosen. I övrigt
utgår tabellen från oförändrade ramar för nämnderna. I budgeten för 2021 finns
20 miljoner kronor i KS-oförutsett.
I kommunens mål för god ekonomisk hushållning framgår att överskottet i
Upplands-Bro kommun långsiktigt ska uppgå till två procent. För år 2022
bibehålls resultatmålet på 0,5 procent för att 2023 och 2024 höjas till det
långsiktiga målet om 2 procent. Tabellen nedan visar utrymmet respektive år
med förutsättningarna ovan.
Årets resultat budget 2021 (0,5%)
Ökat skattenetto
Beräknade volymer i skola och äldreomsorg
Ökade kapitalkostnader
Minskad utdelning UBH
Utrymme att fördela vid 0,5%resultat
Årets resultat budget 2022 (0,5%)
Ökat skattenetto
Beräknade volymer i skola och äldreomsorg
Utrymme att fördela vid 2%resultat
Årets resultat plan 2023 (2%)
Ökat skattenetto
Beräknade volymer i skola och äldreomsorg
Utrymme att fördela vid 2%
Årets resultat plan 2024 (2%)

8,8
72,4
-40,0
-6,4
-7,0
-19,0
8,8
114,7
-45,0
-39,4
39,1
94,7
-50,0
-42,8
41,0

Om befolkningen den 1/11 2021 är 10 personer mer än vad som beräknas i
detta underlag skulle resultatet förbättras med cirka 1,1 miljoner kronor.
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3 Nämndernas
budgetunderlag
I övergripande mål och budget beslutas varje år om övergripande målen och
budget för kommande år. Den tilldelade budgeten är ett medel för att nå de
övergripande målen. Nedan åskådliggörs processen och hur målen hänger
samman.

Nämndernas budgetunderlag ska innehålla följande (Mall finns i Stratsys):

3.1
Analys av nuläge
Verksamhetens utfall 2020 ska kommenteras och analyseras. Om
underskott/överskott finns ska orsaker till dessa förklaras. Även verksamhetens
måluppfyllelse ska övergripande kommenteras. Vad fungerande bra under året?
Vad kan utvecklas och förstärkas? Vilka lärdomar ska vi ta med oss till
kommande år?
Nämndens budget för 2021 ska kommenteras. Skillnader mellan utfall 2020
och budget 2021 ska beskrivas. Vilka prioriteringar har nämnden gjort i
samband med nämndens verksamhetsplan för 2021? Vilka prioriterade insatser
finns 2021?
3.1.1 Goda exempel, internkontroll och inspirerande jämförelser
Verksamhetens resultat ska jämföras med andra liknande organisationer.
Särskilt fokus ska ligga på att beskriva vilka förbättringsområden som finns.
Vilken kommun/organisation är bra inom ert område, hur gör de för att uppnå
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goda resultat? Det är viktigt att dra nytta av de organisationer som är bäst inom
sina respektive områden och inte ensidigt relatera till liknande storlek.
3.2
Budget 2022-2024 – fokus på det som ska göras
Nämnderna tilldelas varje år resurser för att lösa grunduppdrag och de
beslutade övergripande målen. Under perioden behöver fokus handla om hur
redan befintlig ram kan nyttjas bättre? En viktig ingång är att fokusera på det
som går att göra med redan befintliga resurser, att relatera dessa till 2022 och
beskriva vad nämnden avser göra för prioriteringar 2022.
Prioriteringarna ska ta sin utgångspunkt i analysen av nuläget. Hur kan
nämnden leverera bättre service för våra invånare? Hur kan organisationens
samarbetsförmåga och helhetssyn utnyttjas för att utveckla verksamhet? För att
kunna prioritera det som bedöms som viktigast, vilka omfördelningar kan
göras?
Nämnderna ska inte ta hänsyn till volymförändringar, då dessa hanteras
separat.
3.2.1 Investeringar
Nämndens investeringsbehov för perioden 2022-2024 ska beskrivas. Befintliga
investeringar som löper över planperioden ska inkluderas. I underlaget ska det
även framgå hur kapitalkostnader och tillkommande driftkostnader ska
finansieras. Utgångspunkten är, som tidigare beskrivits, att kapitalkostnader
ska rymmas inom befintlig ram.
3.2.2 Exploatering
En prognos för exploateringsprojekten för perioden 2022-2024 ska beskrivas.
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4 Bolagens budgetunderlag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag 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.

4.1
Analys av nuläge
Verksamhetens utfall 2020 ska kommenteras och analyseras. Om
underskott/överskott finns ska orsaker till dessa förklaras. Även verksamhetens
måluppfyllelse ska övergripande kommenteras. Vad fungerande bra under året?
Vad kan utvecklas och förstärkas? Vilka lärdomar ska vi ta med oss till
kommande år?
Bolagets budget för 2021 ska kommenteras. Skillnader mellan utfall 2020 och
budget 2021 ska beskrivas. Vilka prioriteringar har bolaget gjort i samband
med budget 2021? Vilka prioriterade insatser finns 2021?
4.1.1 Goda exempel, internkontroll och inspirerande jämförelser
Verksamhetens resultat ska jämföras med andra liknande organisationer.
Särskilt fokus ska ligga på att beskriva vilka förbättringsområden som finns.
Vilken kommun/organisation är bra inom ert område, hur gör de för att uppnå
goda resultat? Det är viktigt att dra nytta av de organisationer som är bäst inom
sina respektive områden och inte ensidigt relatera till liknande storlek.
4.2
Budget 2022-2024 – fokus på det som ska göras
Ägardirektiven tydliggör ägarens inriktning för bolagen. Utgångspunkten för
budgetunderlagen är hur redan befintlig ram kan nyttjas bättre? En viktig
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ingång för kommande år är att fokusera på det som går att göra med redan
befintliga resurser, att relatera dessa till 2022 och beskriva vad bolaget avser
göra för prioriteringar 2022.
Prioriteringarna ska ta sin utgångspunkt i analysen av nuläget. Hur kan bolaget
leverera bättre service för våra invånare? Hur kan organisationens
samarbetsförmåga och helhetssyn utnyttjas för att utveckla verksamhet? För att
kunna prioritera det som bedöms som viktigast, vilka omfördelningar kan
göras? Bolaget ska även beskriva hur man kan utöka samverkan med
kommunen inom olika områden, t.ex. administrativa tjänster m.m.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2021-01-08

KS 21/0055

Kommunstyrelsen

sanna.ajaxen@upplands-bro.se

Undertecknande av anvisningar på
bankräkningar, plusgiro m.m.
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- ekonomichef Anders Nilfjord
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
- kanslichef Sara Lauri
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn
- ekonomiassistent Githa Forsman

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen uppdatera och besluta hur bank- och
checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton,
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas.
Med anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2021

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Valet av undertecknande bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett
barnperspektiv, men vid undertecknande av handlingar ska barnperspektivet
beaktas.

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

Er beteckning
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Datum

Vår beteckning

2021-01-08

KS 21/0055

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till
 De valda

2 (2)
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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

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kanslichef
Beslut sänds till
 Den valde
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Förtroendemannaregistret
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

Beslutsärende kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03

Uppdrag att kartlägga och analysera kommunens
hantering av Covid-19-pandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med extern granskare kartlägga
och analysera kommunens hantering av Covid-19-pandemin. Analysen ska
fokusera på vad kommunen kan förbättra och belysa ett tvärsnitt av områden
inom kommunens verksamheter. Genomlysningen ska omfatta samtliga kontor
och ta hänsyn till Corona-kommissionens rapporter.

att

uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sista sammanträde före
sommaruppehållet. Slutsatserna ska även möjliggöra underlag inför budget
2022.

att

uppdraget löpande ska redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet
Sedan den 11 mars 2020 är spridningen av Covid-19 klassat som en pandemi av
världshälsoorganisationen WHO. Krisen har haft och har fortsatt en stor inverkan på
Upplands-Bro kommun och betydande samhällspåverkan på samtliga nivåer. Stora delar av
kommunens organisation har berörts och fått anpassa verksamheten för att hantera nya
förutsättningar och för att bidra till minskad smittspridning.
Därför föreslås kommundirektören få uppdraget att kartlägga och analysera kommunens
hantering av Covid-19-pandemin. Ett syfte med kartläggningen och analysen är ett fördjupat
lärande, såväl för den nu pågående pandemin som för framtida beredskap. Resultatet ska vara
betydelsefullt för Upplands-Bro som organisation men kommer också kunna utgöra ett
värdefullt underlag till den samlade analysen av samhällets hantering i stort. Vidare ska
analysen visa på ytterligare relevanta åtgärder. Slutsatserna ska även möjliggöra
planeringsunderlag inför kommande satsningar och budget 2022.
Fredrik Kjos (M)
kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Jan Stefanson (KD)
kommunalråd

Lisa Edwards (C)
kommunalråd
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1 Sammanfattning av 2020års arbete med dataskydd
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för
skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte
hindras. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Anpassningsarbetet i
Upplands-Bro kommun startade redan under år 2017 och pågår fortfarande.
Under 2019 genomfördes en revision gällande kommunens mognadsgrad1.
Detta har följts upp i 2020-års granskning. 2020-års granskning visar att
mognadsgraden och kunskapsnivån bland chefer är relativt god medan det
varierar i större utsträckning bland medarbetare. Resultatet visar att
organisationen fortfarande är i behov av utbildningsinsatser dels vad gäller hur
dataskyddsorganisationen ser ut och dels vad gäller kunskap om gällande regler
och rutiner. Vidare finns ett behov av att ta fram såväl gemensamma som
kontorsspecifika styrdokument och rutiner.
I avsnitt 7 presenteras rekommendationer över områden där GDPR-arbetet bör
prioriteras mot bakgrund av aktuella GDPR-frågor och den granskning som
gjorts under året 2020.

2 Uppföljning av tidigare
rapporter
2.1
Årsrapport 2018
Dataskyddsombudet har i årsrapporten för året 2018 listat en rad aktiviteter
som borde genomföras under år 2019 för att säkerställa att ett effektivt
dataskyddsarbete ska kunna bedrivas. Dataskyddsombudet kan konstatera att
flera av de listade aktiviteterna/åtgärderna är på plats.
Genomför da aktiviteter /åtgär der :
En organisation för dataskyddsarbete med utpekade av
funktioner/personer som ska arbeta med dataskyddsfrågorna har
beslutats.
Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter har tagits fram.
Rutiner för att hantera registerutdrag har tagits fram.

1

https://www.upplandsbro.se/download/18.2535903916ed5ae0ed8c28/1576683638427/Revisionsrapport%20%20Granskning%20av%20efterlevnad%20till%20dataskyddsf%C3%B6rordningen%20GDPR
.pdf
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Aktiviteter /åtgärder som har påbör jats:
Rutiner för bedömning över vilken information som ska samlas in vid
insamling av personuppgifter.
Rutiner för informationsskyldigheten, det vill säga vilken information
som lämnas vid insamlandet av personuppgifter och hur denna
information kommuniceras.
Verksamhetsanpassade rutiner, processer och arbetssätt för att
dataskyddsarbetet kan fullföljas.
Arbetet med att uppdaterad dokumenthanteringsplaner.
Aktiviteter /r utiner som inte har påbör j ats:
Rutiner för rapportering om dataskyddsarbetet till respektive nämnd.
2.2
Årsrapport 2019
Under året 2019 gjordes en extern granskning av dataskyddsarbetet i
kommunen av revisionsbyrån Ernst and Young varför dataskyddsombudet inte
tog fram en egen årsrapport. Resultatet av externrevisionen har lett till den
granskning som gjorts under år 2020 och som redogörs för nedan.

3 Det löpande arbetet
Under året 2020 har dataskyddsombudets arbete bestått i huvudsak av följande
aktiviteter:
Löpande nätverksträffar med dataskyddsombud i Stockholmsområdet
(DSO-nätverket).
Gemensamt arbete med DSO-nätverket kring
personuppgiftbiträdesavtal i antagningssystemet Indra.
Gemensamt arbete med DSO-nätverket för att påverka den mall för
personuppgiftsbiträdesavtal som tas fram av Sveriges kommuner och
regioner (SKR).
Råd och stöd vid dataskyddsarbetet i Upplands-Bro kommun.
Granskning för att mäta mognadsgraden av GDPR-frågor inom
kommunen som en uppföljning till den externa revision av kommunens
GDPR-arbete som gjordes under året 2019.

4 Rapport från
dataskyddsförvaltarna
4.1
Kommunledningskontoret
Inom kommunledningskontoret har arbetet varit koncentrerat till att hantera
samtliga inkomna personuppgiftsincidenter i kommunen enligt den under året
utvecklade rutinen med hjälp av intern e -tjänst, utveckla rutin för begäran om
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registerutdrag med en intern e-tjänst, vara konsulterande i framtagande av nya
personuppgiftsbiträdesavtal och att vara aktiv i framtagande av vägledningar,
mallar och kommunövergripande webbaserade utbildningar för medarbetare
och chefer utifrån omvärldsanalys och behov i verksamheterna.
4.2
Kultur-och fritidskontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.
4.3
Samhällsbyggnadskontoret
Inom samhällsbyggnadskontoret har det löpande arbetet fortgått kring
registerförteckningar, personuppgiftsbiträdesavtal, information om
personbehandlingar och registerutdrag. Arbetet med att dokumentera
verksamhetsprocesser är påbörjat. Processbeskrivningarna kommer bland annat
användas för att skapa en bättre, mer fullständig registerförteckning. En
webbaserad utbildning i dataskydd, dataskyddslagen samt rutiner för
personuppgiftsincidenthantering och begäran om registerutdrag har genomförts
på alla kontorets avdelningar. Vi har även tagit fram lokala råd kring e-post och
allmänna handlingar med personuppgifter.
4.4
Socialkontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.
4.5
Utbildningskontoret
Det finns inget särskilt att rapportera.

5 Aktuella frågor
5.1
Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn
Datainspektionen heter sedan 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY)
Nedan redovisas tillsynsbeslut från året 2020, som är relaterade till den
verksamhet som bedrivs i Upplands-Bro kommun. Samtliga tillsynsbeslut är
publicerade på IMY:s hemsida (www.imy.se).
Beslut 2020-05-11, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679 –
Fel att publicer a känsliga per sonuppgifter på Region Ör ebr o läns webb
Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga
personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på
rättspsykiatrisk klinik.
Integritetsskyddsmyndigheten förelägger nämnden att åtgärda de brister som
upptäckts och utfärdar även en administrativ sanktionsavgift på 120 000 kronor
mot nämnden.

Sid 5 av 11

Dataskyddsombudets årsrapport 2020 - KS 20/0839-1 Dataskyddsombudets årsrapport 2020 : Årsrapport 2020

Dataskyddsombudets årsrapport för året 2020

Beslut 2020-11-23, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679
– Utbildningsnämnden i Stockholms stad
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat Skolplattformen, det it-system som
används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad.
Granskningen visar på brister i säkerheten som är så allvarliga att myndigheten
utfärdar en administrativ sanktionsavgift på fyra miljoner kronor mot
utbildningsnämnden i Stockholm stad.
Beslut 2020-11-24, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsför or dning 2016/679 –
kamer abevakning på ett L SS-boende
Efter ett klagomål från en anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö
kommun som gör gällande att den boende kameraövervakas olagligt, har
Integritetsskyddsmyndigheten granskat LSS-boendet. Vi kan konstatera att den
boende kamerabevakats i sitt sovrum i strid med dataskyddsförordningen,
GDPR, och kamerabevakningslagen och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000
kronor.
Beslut 2020-12-02, Tillsyn enligt dataskyddsför or dningen
och patientdatalagen, behovs- och r iskanalys och fr ågor om åtkomst i
j our nalsystem
Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur åtta vårdgivare styr och
begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Myndigheten har
upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa
sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor. Integritetsskyddsmyndigheten
har tagit fram en vägledning som sammanfattar slutsatserna från
granskningarna vad gäller kraven på att genomföra behovs- och riskanalyser.
Beslut 2020-12-10, Tillsyn enligt dataskyddsför or dningen –
Umeå univer sitets behandling av per sonuppgifter
Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa
i bland annat en molntjänst, utan att skydda uppgifterna tillräckligt.
Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar därför en sanktionsavgift på 550 000
kronor mot universitetet.
5.2
Aktuella frågor i Upplands-Bro kommun
Då funktionen dataskyddsombud (för samtliga nämnder) och funktionen
kommunjurist i dagsläget innehas av en och samma person och det inte är
ovanligt att GDPR-frågor ofta är tätt sammanflätade med det juridiska området
landar många GDPR-frågor på juridikfunktionen i Upplands-Bro kommun.
Juridikfunktionen har därför god kännedom om vilka GDPR-frågor som är
aktuella inom de olika verksamheterna. Juridikfunktionens uppfattning om
vilka frågor som varit aktuella under föregående år är följande:
K ommunstyr elsen - kommunledningskontoret
PUB-avtal
Hantering av personuppgifter över e-post och i molntjänster
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Bygg- och milj önämnden - samhällsbyggnadskontoret
Publicering av nämndens handlingar på den externa webben
Gymnasie- och ar betslivsnämnden – utbildningskontoret
Gymnasieantagningen via INDRA
K ultur - och fr itidsnämnden – kultur - och fr itidskontoret
Inget utmärkande
Socialnämnden – socialkontor et
Hantering av personuppgifter över e-post och i diariesystem
Tekniska nämnden – samhällsbyggnadskontoret
Inget utmärkande
Utbildningsnämnden – utbildningskontoret
Hantering av personuppgiftsincidenter
Hantering av barns personuppgifter i sociala medier
Äldr e- och omsor gsnämnden – socialkontor et
Hantering av personuppgifter över e-post och i diariesystem
Gemensamt för alla nämnder och kontor
Schrems II-domen angående överföringar av personuppgifter till tredje land
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det
innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska
handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller
de krav som ställs i Privacy Shield.
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen har
det varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter
till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield.
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems IImålet. Domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte
ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.
Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA.
Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om
standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring
till länder utanför EU och EES men att det i samband med användandet av
dem i sin nuvarande form kan behövas ytterligare skyddsåtgärder. Så är fallet
om mottagarlandet genom sin lagstiftning eller praxis inte kan anses
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tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom
EU och EES.

6 Årets granskning
6.1
Syftet med årets granskning
Syftet med årets granskning är att följa upp förra årets revisionsrapport som
mätte kommunens mognadsgrad vad gällde GDPR-frågor.
6.2
Metod
En gemensam enkät har skickats ut till kontors- och avdelningschefer för att
besvaras. Därefter har avdelningschefer skickat enkäten vidare till ett urval
enhetschefer. Avdelningscheferna har även fått en kontorsspecifik enkät för att
skicka till 3-5 medarbetare. Enkäten har innehållet ett visst antal frågor som
syftar till att mäta mognadsgraden dels bland chefer, dels bland medarbetare på
kontorsnivå. Svaren är helt anonyma och resultatet kan inte påstås vara en
fullständig bild över mognadsgraden i kommunen då antalet medarbetare som
besvarat enkäten är lågt.
6.3
Sammanfattning över resultatet
Samtliga enkäter med resultat finns som bilaga till denna rapport.
6.3.1 Chefer
Bland chefer är mognadsgraden relativt god. Flera chefer svarar att de känner
till vad som är en personuppgiftsincident, ett registerutdrag, rutiner för hur
dessa ska hanteras och hur de ska hantera personuppgifter i e-post. Det finns en
del arbete kvar att göra på området personuppgiftsbiträdesavtal,
dokumenthanteringsplaner och registerförteckning i systemet Draftit.
6.3.2 Kommunledningskontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden relativt god. Flera svarar att de känner
till vad som är en personuppgiftsincident, ett registerutdrag, rutiner för hur
dessa ska hanteras och hur de ska hantera personuppgifter i e-post. Det finns en
del arbete kvar att göra på området dokumenthanteringsplaner och
registerförteckning i systemet Draftit.
6.3.3 Kultur-och fritidskontoret
Det är endast två medarbetare som besvarat enkäten så det är svårt att dra några
slutsatser från resultatet.
6.3.4 Samhällsbyggnadskontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden varierande. Flera svarar att de känner till
organisationen för dataskydd men för flera som besvarat enkäten är det otydligt
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vem som är dataskyddsförvaltare och dataskyddsombud och vilket uppdrag
dessa roller har. Flera svarar att de har kunskaper om
personuppgiftsbiträdesavtal och dokumenthanteringsplaner men flera upplever
osäkerhet kring hantering av registerutdrag och hur de ska hantera
personuppgifter i e-post.
6.3.5 Socialkontoret
Bland medarbetare är mognadsgraden varierande. Bland de åtta medarbetare
som svarat svarar ungefär hälften att de har kännedom eller god kännedom om
det som efterfrågas medan den andra hälften svarar att de känner osäkerhet
eller viss osäkerhet. Detta gäller i samtliga frågor i enkäten.
6.3.6 Utbildningskontoret
Medarbetare på utbildningskontoret har inte getts möjlighet att besvara enkäten
så det går inte att dra några slutsatser om mognadsgraden på
utbildningskontoret.

7 Rekommendationer från
Dataskyddsombudet
7.1
Med anledning av IMY:s granskningar och aktuella frågor
IMY har inte granskat särskilt många kommunala verksamheter varför det är
svårt att hitta vägledning i flera av de frågor som uppstår i den dagliga
verksamheten. Utifrån de granskningar som IMY gjort och de frågeställningar
som kommit in till juridikfunktionen ser dataskyddsombudet att verksamheten
skulle kunna bedrivas mer effektivt och rättssäkert om kommunen säkerställde
att det finns rutiner och styrdokument på följande områden:
Publicer ing av per sonuppgifter på kommunens exter na webb
www.upplands-br o.se
I Reglemente med gemensamma bestämmelser förkommunstyrelsen och
verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun, beslutad av
kommunfullmäktige 2020-04-29 framkommer att ” Kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för
hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.” Detta innebär att
kommunstyrelsen är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker på
den externa webben varför kommunstyrelsen bör fatta ett beslut om riktlinjer
för vilka personuppgifter som får publiceras. Idag finns en vägledning för
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publicering av personuppgifter i nämndhandlingar, framtagen av data- och
informationsskyddsorganisationen. Vidare finns riktlinjer antagna i BMN.
Dessa två dokument skiljer sig åt på vissa punkter vad gäller vad som kan
publiceras och inte. Det bör därför finnas en övergripande reglering så att
personuppgiftshanteringen i samtliga nämnder har gemensamma
utgångspunkter och är så enhetlig som möjligt.
Hanter ing av per sonuppgifter i e-post
Det råder stor osäkerhet hos såväl tjänstepersoner som förtroendevalda över
vilka personuppgifter som kan/får skickas över e-post trots att viss vägledning
finns i IT-handboken. Många kommuner har antagit gemensamma riktlinjer för
e-post. Detsamma skulle behövas i Upplands-Bro kommun.
Hanter ing av per sonuppgifter och sekr etesskyddad infor mation i
molntjänster
Frågan är inte ny men har aktualiserats igen i och med Schrems II-domen
angående överföringar av personuppgifter till tredje land. Flera
myndighetsuttalanden, med olika innebörd, om lämpligheten att använda
molntjänster i offentlig verksamhet har publicerats. Myndighetsuttalandena har
dock kulminerat, tvärvänt och i viss mån kuvat diskussionen om lämpligheten
att använda molntjänster sedan regelverket Cloud Act infördes år 2018.
Försäkringskassan har sammanställt frågor kring molntjänster i
samhällsbärande verksamhet så som risker och lämplighet i den så kallade
” Vitboken” :
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e0494cd-1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Danderyds kommun har genomfört en utredning med syftet att utgöra ett
beslutsunderlag för att kunna ta ställning till om och i så fall hur Office 365
kan och får nyttjas för sekretessreglerad och sekretessbelagd information samt
personuppgifter. Detta har skapat en säkerhet hos samtliga som använder
Office 365 i Danderyds kommun och bidragit till en mer effektiv organisation
eftersom alla vet vad som gäller och att var och en inte gång på gång behöver
ta individuell ställning till frågor kopplade till användningen av Office 365.
Ett liknande ställningstagande som gjorts i Danderyds kommun bör göras även
i Upplands-Bro kommun för att på det sättet skapa en ökad säkerhet hos
användarna av Office 365. Om alla vet vad som gäller kan tjänstepersoner och
förtroendevalda ägna arbetstiden åt andra frågor vilket även gör arbetet mer
effektivt. Upplands-Bro kommun skulle inte behöva göra en egen utredning
från grunden utan kan ta del av den som gjorts av Danderyds kommun och
även av Försäkringskassans vitbok och utifrån dessa utredningar fatta ett beslut
om användningen av Office 365.
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7.2

Med anledning av Årets granskning

Utbildning
Granskningen visar ett varierande resultat vad gäller mognadsnivå och
kunskapsnivå på GDPR-området. En utbildning som erbjuds samtliga
medarbetare och chefer skulle säkerställa att hela organisationen har
grundläggande kunskaper om personuppgiftslagstiftningen, hur organisationen
för arbetet är uppbyggd i kommunen samt vilka rutiner och styrdokument som
finns.
K ommunikation
Granskningen visar att det inte är känt för alla att Upplands-Bro kommun har
en beslutad organisation för dataskyddsarbete och vem som har ansvar för vad.
En kommunikationsinsats för att tydliggöra vem på respektive kontor som har
vilken roll skulle undanröja tveksamheter och skapa en mer rättssäker
organisation där det är känt för var och en vem som har vilket ansvar och vem
man ska vända sig till vid frågor av olika slag.

Kungsängen den 11 januari 2020

Katarina Ekroth
Dataskyddsombud för samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun
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GDPR-granskning - Chefer
Detta formulär ska du som är chef besvara oavsett vilket kontor du tillhör.

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar
inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med
dokumentet?
Ja
Nej

Annat

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?
Ja, men jag vet inte vilket uppdrag dataskyddsförvaltaren har.
Ja, och jag känner även till vilket uppdrag dataskyddsförvaltaren har.
Nej

Annat
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska
registreras. Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt
personuppgiftsregister. Hur väl bekant är du med Draftit?
Jag har aldrig hört talas om systemet.
Jag har hört talas om systemet men vet inte närmare vad det innehåller eller min roll i det hela.
Jag känner till systemet och har sett till att de personuppgiftsbehandlingar som vi har i vår
verksamhet är registrerade i systemet.
Jag känner till systemet och vet att de personuppgiftsbehandlingar som vi har i vår verksamhet
ska registreras i systemet men det är inte gjort.

Annat

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?
Ja, men jag vet inte vilken roll dataskyddsombudet har.
Ja, och jag känner även till vilken roll dataskyddsombudet har.
Nej

Annat

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?
Ja, och jag vet även hur jag ska hantera situationen om en sådan inträffar i min verksamhet.
Ja, men jag vet inte hur jag ska hantera situationen om en sådan inträffar i min verksamhet.
Nej

Annat

12/29/2020
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att
behöva göras en konsekvensanalys på?
Ja, och jag har även gjort en konsekvensanalys på en eller flera personuppgiftsbehandling i min
verksamhet.
Ja, men jag har inte gjort en konsekvensanalys på någon personuppgiftsbehandling i min
verksamhet.
Nej

Annat

7. Har din enhet/avdelning gått igenom de PUB-avtalssituationer som kan beröra er
enhet? Dvs har ni gjort en genomgång av t ex vilka IT-leverantörer eller
konsultfirmor ni behöver PUB-avtal med?
Ja, och vi har alla PUB-aval på plats.
Vi har gått igenom alla PUB-avtalssituationer och håller på med arbetet att upprätta PUB-avtal
där det behövs.
Nej, vi har inte gjort någon genomgång.
Jag vet inte.

Annat

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med
kraven i GDPR.
Ja
Nej
Ja, vi har en dokumenthanteringsplan på plats men den behöver uppdateras.
Jag vet inte.

Annat
12/29/2020
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9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad
jag ska göra.
Ja
Nej
Jag vet inte ens vad ett registerutdrag är.

Annat

10. På min enhet/avdelning är vi trygga med vilka personuppgifter vi kan skicka över epost och hur vi kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja
Nej
Jag känner till att man kan kryptera e-post men vet inte när jag borde använda möjligheten.
Jag känner till att det finns krypteringslösningar men vet inte vilka uppgifter jag kan skicka med
e-post och inte oavsett krypteringslösningar.

Annat
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11. På vår enhet/avdelning har vi på en övergripande nivå sett över GDPR-kraven i de
system vi ansvarar för.
T ex för system med känslig information och/eller extra skyddsvärda personuppgifter
är informationsklassning och systemsäkerhetsanalys genomförda eller planerade att
genomföras.
T ex har har sett över om ni i systemen samlar in fler personuppgifter än vad som
krävs för att utföra ert arbete? Har ni sett över om det finns fritextfält som kan
ersättas med låsta menyer eller tas bort helt? Arkiverar ni personuppgifter i era
system eller använder ni separata arkiv (arkivering ska ske i separata arkivsystem)?
Ja
Nej

Annat

12. Inom enheten/avdelningen har vi rutiner för för att kontrollera att de som har
behörighet till system vi ansvarar för, har rätt behörighet, dvs är aktuella. Detta
inkluderar även anställda/konsulter som slutat eller bytt arbetsuppgifter internt och
som därför inte längre ska ha behörighet till system.
Ja
Nej

Annat
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13. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom
enheten/avdelningen uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR
och det finns rutiner för hur en person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett
samtycke.
Ja
Ja, texterna är uppdaterade men vi saknar rutiner för återtagande av samtycke.
Nej
Vi använder inte samtycken.

Annat

14. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har
rutiner byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt?
Exempel på informationsplikt enligt GDPR:
* Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna.
* Den rättsliga grunden för behandlingen.
* Den period personuppgifterna kommer att lagras.
* Den registrerades rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja
Nej
Vi samlar inte in personuppgifter.

Annat
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15. Enheten/avdelningen har ett pågående arbete med att, genom dokumentation, visa
att enheten efterlever GDPR.
Exempel på dokumentation:
Draftit (registerförteckning)
Konsekvensbedömningar
Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser
Klassningar av system
Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett visst sätt
Åtgärdsplaner
Rapportering av incidenter
Kravställning på systemleverantörer
PUB-avtal
Ja
Nej
Delvis

Annat

16. Om du svarat delvis på fråga 15, markera de alternativ där enheten/avdelningen har
dokumenterat sitt arbete med GDPR.
Vi har förtecknat våra behandlingar i Draftit (registerförteckning)
Vi har genomfört konsekvensbedömningar
Vi har aktuella dokumenthanteringsplaner
Vi har genomfört säkerhetsskyddsanalyser
Vi har genomfört klassningar av system
Vi har beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett visst sätt
Vi har åtgärdsplaner
Vi har rutiner för rapportering av incidenter
Vi har GDPR-säkra kravställning på systemleverantörer
Vi har PUB-avtal med leverantörer och samarbetspartners där så behövs
12/29/2020
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17. Jag känner mig trygg med att mina medarbetare har grundläggande kunskaper om
GDPR och känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera
personuppgifter i enlighet med gällande regelverk.
Ja
Nej

Annat

Det här innehållet har inte skapats och stöds inte av Microsoft. Data du skickar kommer att skickas till formulärets ägare.

Microsoft Forms
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GDPR-granskning Medarbetare
Detta formulär ska du som INTE ÄR CHEF besvara.

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar
inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med
dokumentet?
Ja
Nej

Annat

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?
Ja, men jag vet inte vilket uppdrag dataskyddsförvaltaren har.
Ja, och jag känner även till vilket uppdrag dataskyddsförvaltaren har.
Nej

Annat
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska
registreras. Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt
personuppgiftsregister. Hur väl bekant är du med Draftit?
Jag har aldrig hört talas om systemet.
Jag har hört talas om systemet men vet inte närmare vad det innehåller eller min roll i det hela.
Jag känner till systemet och vet att de personuppgiftsbehandlingar som vi har i vår verksamhet
ska registreras i systemet men jag vet inte om det är gjort.
Jag känner till systemet och vet att de personuppgiftsbehandlingar som jag arbetar med är
registrerade.
Jag känner till systemet och vet att de personuppgiftsbehandlingar som jag arbetar med inte är
registrerade.

Annat

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?
Ja, men jag vet inte vilken roll dataskyddsombudet har.
Ja, och jag känner även till vilken roll dataskyddsombudet har.
Nej

Annat

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?
Ja, och jag vet även hur jag ska hantera situationen om en sådan inträffar.
Ja, men jag vet inte hur jag ska hantera situationen om en sådan inträffar.
Nej

Annat
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att
behöva göras en konsekvensanalys på?
Ja, och jag vet när jag ska göra det och hur man gör.
Ja, men jag vet inte när det ska göras eller hur.
Nej

Annat

7. Vet du vad ett PUB-avtal är och när det behövs?
Ja, och jag känner till att vi har PUB-avtal i verksamheten.
Ja och det pågår ett arbete hos oss med att gå igenom alla PUB-avtalssituationer.
Nej.
Jag vet inte.
Jag vet vad det är och när det behövs men vet inte närmare hur det ser ut där jag arbetar.

Annat

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med
kraven i GDPR.
Ja
Nej
Ja, vi har en dokumenthanteringsplan på plats men den behöver uppdateras.
Jag vet inte.

Annat
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9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad
jag ska göra.
Ja
Nej
Jag vet inte ens vad ett registerutdrag är.

Annat

10. Jag känner mig trygg med informationen jag fått om vilka personuppgifter jag kan
skicka över e-post och hur jag kan skydda dem med hjälp av olika
krypteringslösningar.
Ja
Nej
Jag känner till att man kan kryptera e-post men vet inte när jag borde använda möjligheten.
Jag känner till att det finns krypteringslösningar men vet inte vilka uppgifter jag kan skicka med
e-post och inte oavsett krypteringslösningar.

Annat

12/29/2020
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11. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom
enheten/avdelningen uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR
och det finns rutiner för hur en person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett
samtycke.
Ja
Ja, texterna är uppdaterade men vi saknar rutiner för återtagande av samtycke.
Nej
Vi använder inte samtycken.

Annat

12. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har
rutiner byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt?
Exempel på informationsplikt enligt GDPR:
* Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna.
* Den rättsliga grunden för behandlingen.
* Den period personuppgifterna kommer att lagras.
* Den registrerades rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja
Nej
Vi samlar inte in personuppgifter.
Jag vet inte.

Annat

12/29/2020
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13. Jag känner till att enheten/avdelningen där jag arbetar har ett pågående arbete med
att, genom dokumentation, visa att enheten efterlever GDPR.
Exempel på dokumentation:
Draftit (registerförteckning)
Konsekvensbedömningar
Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser
Klassningar av system
Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett visst sätt
Åtgärdsplaner
Rapportering av incidenter
Kravställning på systemleverantörer
PUB-avtal
Ja
Nej

Annat

14. Jag känner att jag har erbjudits utbildning i tillräcklig omfattning för att få
grundläggande kunskaper om GDPR och känner till huvudsakliga principer och
rutiner för att hantera personuppgifter i enlighet med gällande regelverk i just min
yrkesroll.
Ja
Nej

Annat

Det här innehållet har inte skapats och stöds inte av Microsoft. Data du skickar kommer att skickas till formulärets ägare.
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GDPR-granskning - Chefer

30

17:02

Stängt

Svar

Genomsnittlig tid för att slutföra

Status

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar inom
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med dokumentet?

Ja

18

Nej

6

Annat

6

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?
Insights
Ja, men jag vet inte vilket upp…

10

Ja, och jag känner även till vilk…

13

Nej

6

Annat

1

3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras.
Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Hur väl
bekant är du med Draftit?
Jag har aldrig hört talas om sy…

9

Jag har hört talas om systeme…

11

Jag känner till systemet och h…

7

Jag känner till systemet och ve…

0

Annat

3

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…
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4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?

Ja, men jag vet inte vilken roll …

7

Ja, och jag känner även till vilk…

15

Nej

7

Annat

1

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?

Ja, och jag vet även hur jag sk…

12

Ja, men jag vet inte hur jag sk…

15

Nej

2

Annat

1

6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att behöva göras
en konsekvensanalys på?

Ja, och jag har även gjort en k…

4

Ja, men jag har inte gjort en k…

14

Nej

12

Annat

0

7. Har din enhet/avdelning gått igenom de PUB-avtalssituationer som kan beröra er enhet? Dvs
har ni gjort en genomgång av t ex vilka IT-leverantörer eller konsultfirmor ni behöver PUB-avtal
med?
Ja, och vi har alla PUB-aval på …

7

Vi har gått igenom alla PUB-a…

6

Nej, vi har inte gjort någon ge…

8

Jag vet inte.

8

Annat

1
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8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med kraven i
GDPR.
Ja

12

Nej

5

Ja, vi har en dokumenthanteri…

11

Jag vet inte.

2

Annat

0

9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad jag ska
göra.

Ja

18

Nej

12

Jag vet inte ens vad ett registe…

0

Annat

0

10. På min enhet/avdelning är vi trygga med vilka personuppgifter vi kan skicka över e-post och
hur vi kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja

20

Nej

3

Jag känner till att man kan kry…

4

Jag känner till att det finns kry…

1

Annat

2

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…
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11. På vår enhet/avdelning har vi på en övergripande nivå sett över GDPR-kraven i de system vi
ansvarar för. T ex för system med känslig information och/eller extra skyddsvärda
personuppgifter är informationsklassning och systemsäkerhetsanalys genomförda eller
planerade att genomföras. T ex har har sett över om ni i systemen samlar in fler
personuppgifter än vad som krävs för att utföra ert arbete? Har ni sett över om det finns
fritextfält som kan ersättas med låsta menyer eller tas bort helt? Arkiverar ni personuppgifter i
era system eller använder ni separata arkiv (arkivering ska ske i separata arkivsystem)?
Insights
Ja

18

Nej

7

Annat

5

12. Inom enheten/avdelningen har vi rutiner för för att kontrollera att de som har behörighet till
system vi ansvarar för, har rätt behörighet, dvs är aktuella. Detta inkluderar även
anställda/konsulter som slutat eller bytt arbetsuppgifter internt och som därför inte längre ska
ha behörighet till system.

Ja

22

Nej

5

Annat

3

13. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom enheten/avdelningen
uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR och det finns rutiner för hur en
person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett samtycke.
Ja

10

Ja, texterna är uppdaterade m…

9

Nej

0

Vi använder inte samtycken.

5

Annat

6
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14. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har rutiner
byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt? Exempel på informationsplikt enligt
GDPR: * Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna. * Den rättsliga grunden
för behandlingen. * Den period personuppgifterna kommer att lagras. * Den registrerades
rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.

Ja

16

Nej

3

Vi samlar inte in personuppgif…

7

Annat

4

15. Enheten/avdelningen har ett pågående arbete med att, genom dokumentation, visa att
enheten efterlever GDPR. Exempel på dokumentation: Draftit (registerförteckning)
Konsekvensbedömningar Dokumenthanteringsplaner Säkerhetsskyddsanalyser Klassningar av
system Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett visst sätt
Åtgärdsplaner Rapportering av incidenter Kravställning på systemleverantörer PUB-avtal

Ja

3

Nej

5

Delvis

18

Annat

4
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16. Om du svarat delvis på fråga 15, markera de alternativ där enheten/avdelningen har
dokumenterat sitt arbete med GDPR.
Vi har förtecknat våra behandl…

8

Vi har genomfört konsekvens…

5

Vi har aktuella dokumenthant…

8

Vi har genomfört säkerhetssky…

3

Vi har genomfört klassningar …

8

Vi har beslutsunderlag till varf…

6

Vi har åtgärdsplaner

1

Vi har rutiner för rapportering …

6

Vi har GDPR-säkra kravställnin…

10

Vi har PUB-avtal med leverant…

10

Annat

12

17. Jag känner mig trygg med att mina medarbetare har grundläggande kunskaper om GDPR och
känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera personuppgifter i enlighet med
gällande regelverk.

Ja

17

Nej

10

Annat

3
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GDPR-granskning - Kommunledningskontoret

12

10:51

Stängt

Svar

Genomsnittlig tid för att slutföra

Status

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar inom
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med dokumentet?

Ja

11

Nej

0

Annat

1

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?

Ja, men jag vet inte vilket upp…

3

Ja, och jag känner även till vilk…

8

Nej

1

Annat

0

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras.
Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Hur väl
bekant är du med Draftit?

Jag har aldrig hört talas om sy…

3

Jag har hört talas om systeme…

2

Jag känner till systemet och ve…

3

Jag känner till systemet och ve…

3

Jag känner till systemet och ve…

0

Annat

1

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?

Ja, men jag vet inte vilken roll …

2

Ja, och jag känner även till vilk…

10

Nej

0

Annat

0

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?

Ja, och jag vet även hur jag sk…

11

Ja, men jag vet inte hur jag sk…

1

Nej

0

Annat

0

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att behöva göras
en konsekvensanalys på?

Ja, och jag vet när jag ska gör…

3

Ja, men jag vet inte när det sk…

5

Nej

4

Annat

0

7. Vet du vad ett PUB-avtal är och när det behövs?

Ja, och jag känner till att vi har…

6

Ja och det pågår ett arbete ho…

1

Nej.

0

Jag vet inte.

1

Jag vet vad det är och när det …

3

Annat

0

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med kraven i
GDPR.
Ja

5

Nej

0

Ja, vi har en dokumenthanteri…

2

Jag vet inte.

5

Annat

0
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9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad jag ska
göra.

Ja

10

Nej

2

Jag vet inte ens vad ett registe…

0

Annat

0

10. Jag känner mig trygg med informationen jag fått om vilka personuppgifter jag kan skicka över
e-post och hur jag kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja

7

Nej

1

Jag känner till att man kan kry…

1

Jag känner till att det finns kry…

2

Annat

1

11. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom enheten/avdelningen
uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR och det finns rutiner för hur en
person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett samtycke.
Ja

5

Ja, texterna är uppdaterade m…

2

Nej

1

Vi använder inte samtycken.

3

Annat

1
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12. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har rutiner
byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt? Exempel på informationsplikt enligt
GDPR: * Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna. * Den rättsliga grunden
för behandlingen. * Den period personuppgifterna kommer att lagras. * Den registrerades
rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja

8

Nej

1

Vi samlar inte in personuppgif…

0

Jag vet inte.

2

Annat

1

13. Jag känner till att enheten/avdelningen där jag arbetar har ett pågående arbete med att,
genom dokumentation, visa att enheten efterlever GDPR. Exempel på dokumentation: Draftit
(registerförteckning) Konsekvensbedömningar Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser Klassningar av system Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera
personuppgifter på ett visst sätt Åtgärdsplaner Rapportering av incidenter Kravställning på
systemleverantörer PUB-avtal

Ja

9

Nej

2

Annat

1

14. Jag känner att jag har erbjudits utbildning i tillräcklig omfattning för att få grundläggande
kunskaper om GDPR och känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera
personuppgifter i enlighet med gällande regelverk i just min yrkesroll.

Ja

10

Nej

2

Annat

0
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GDPR-granskning - Kultur- och fritidskontoret

2

12:52

Stängt

Svar

Genomsnittlig tid för att slutföra

Status

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar inom
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med dokumentet?

Ja

0

Nej

2

Annat

0

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?

Ja, men jag vet inte vilket upp…

1

Ja, och jag känner även till vilk…

1

Nej

0

Annat

0
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras.
Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Hur väl
bekant är du med Draftit?

Jag har aldrig hört talas om sy…

0

Jag har hört talas om systeme…

0

Jag känner till systemet och ve…

1

Jag känner till systemet och ve…

1

Jag känner till systemet och ve…

0

Annat

0

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?

Ja, men jag vet inte vilken roll …

1

Ja, och jag känner även till vilk…

1

Nej

0

Annat

0

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?

Ja, och jag vet även hur jag sk…

1

Ja, men jag vet inte hur jag sk…

0

Nej

1

Annat

0

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att behöva göras
en konsekvensanalys på?

Ja, och jag vet när jag ska gör…

0

Ja, men jag vet inte när det sk…

2

Nej

0

Annat

0

7. Vet du vad ett PUB-avtal är och när det behövs?

Ja, och jag känner till att vi har…

1

Ja och det pågår ett arbete ho…

0

Nej.

1

Jag vet inte.

0

Jag vet vad det är och när det …

0

Annat

0

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med kraven i
GDPR.
Ja

1

Nej

1

Ja, vi har en dokumenthanteri…

0

Jag vet inte.

0

Annat

0
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9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad jag ska
göra.

Ja

1

Nej

1

Jag vet inte ens vad ett registe…

0

Annat

0

10. Jag känner mig trygg med informationen jag fått om vilka personuppgifter jag kan skicka över
e-post och hur jag kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja

0

Nej

1

Jag känner till att man kan kry…

1

Jag känner till att det finns kry…

0

Annat

0

11. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom enheten/avdelningen
uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR och det finns rutiner för hur en
person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett samtycke.
Ja

0

Ja, texterna är uppdaterade m…

0

Nej

1

Vi använder inte samtycken.

0

Annat

1
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12. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har rutiner
byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt? Exempel på informationsplikt enligt
GDPR: * Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna. * Den rättsliga grunden
för behandlingen. * Den period personuppgifterna kommer att lagras. * Den registrerades
rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja

1

Nej

1

Vi samlar inte in personuppgif…

0

Jag vet inte.

0

Annat

0

13. Jag känner till att enheten/avdelningen där jag arbetar har ett pågående arbete med att,
genom dokumentation, visa att enheten efterlever GDPR. Exempel på dokumentation: Draftit
(registerförteckning) Konsekvensbedömningar Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser Klassningar av system Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera
personuppgifter på ett visst sätt Åtgärdsplaner Rapportering av incidenter Kravställning på
systemleverantörer PUB-avtal

Ja

1

Nej

1

Annat

0

14. Jag känner att jag har erbjudits utbildning i tillräcklig omfattning för att få grundläggande
kunskaper om GDPR och känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera
personuppgifter i enlighet med gällande regelverk i just min yrkesroll.

Ja

1

Nej

1

Annat

0
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GDPR-granskning - Samhällsbyggnadskontoret

11

07:18

Stängt

Svar

Genomsnittlig tid för att slutföra

Status

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar inom
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med dokumentet?

Ja

7

Nej

3

Annat

1

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?

Ja, men jag vet inte vilket upp…

4

Ja, och jag känner även till vilk…

4

Nej

3

Annat

0
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras.
Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Hur väl
bekant är du med Draftit?

Jag har aldrig hört talas om sy…

2

Jag har hört talas om systeme…

5

Jag känner till systemet och ve…

0

Jag känner till systemet och ve…

3

Jag känner till systemet och ve…

1

Annat

0

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?

Ja, men jag vet inte vilken roll …

4

Ja, och jag känner även till vilk…

3

Nej

4

Annat

0

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?

Ja, och jag vet även hur jag sk…

6

Ja, men jag vet inte hur jag sk…

4

Nej

1

Annat

0
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att behöva göras
en konsekvensanalys på?

Ja, och jag vet när jag ska gör…

2

Ja, men jag vet inte när det sk…

4

Nej

5

Annat

0

7. Vet du vad ett PUB-avtal är och när det behövs?

Ja, och jag känner till att vi har…

6

Ja och det pågår ett arbete ho…

1

Nej.

1

Jag vet inte.

2

Jag vet vad det är och när det …

1

Annat

0

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med kraven i
GDPR.
Ja

4

Nej

1

Ja, vi har en dokumenthanteri…

4

Jag vet inte.

2

Annat

0
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9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad jag ska
göra.

Ja

5

Nej

5

Jag vet inte ens vad ett registe…

0

Annat

1

10. Jag känner mig trygg med informationen jag fått om vilka personuppgifter jag kan skicka över
e-post och hur jag kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja

2

Nej

1

Jag känner till att man kan kry…

4

Jag känner till att det finns kry…

4

Annat

0

11. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom enheten/avdelningen
uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR och det finns rutiner för hur en
person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett samtycke.
Ja

2

Ja, texterna är uppdaterade m…

3

Nej

4

Vi använder inte samtycken.

1

Annat

1
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12. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har rutiner
byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt? Exempel på informationsplikt enligt
GDPR: * Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna. * Den rättsliga grunden
för behandlingen. * Den period personuppgifterna kommer att lagras. * Den registrerades
rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja

4

Nej

0

Vi samlar inte in personuppgif…

0

Jag vet inte.

7

Annat

0

13. Jag känner till att enheten/avdelningen där jag arbetar har ett pågående arbete med att,
genom dokumentation, visa att enheten efterlever GDPR. Exempel på dokumentation: Draftit
(registerförteckning) Konsekvensbedömningar Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser Klassningar av system Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera
personuppgifter på ett visst sätt Åtgärdsplaner Rapportering av incidenter Kravställning på
systemleverantörer PUB-avtal

Ja

6

Nej

4

Annat

0

14. Jag känner att jag har erbjudits utbildning i tillräcklig omfattning för att få grundläggande
kunskaper om GDPR och känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera
personuppgifter i enlighet med gällande regelverk i just min yrkesroll.

Ja

8

Nej

3

Annat

0
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GDPR-granskning - Socialkontoret
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Stängt

Svar

Genomsnittlig tid för att slutföra

Status

1. I Upplands-Bro kommun har vi ett styrdokument som beskriver roller och ansvar inom
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd. Är du bekant med dokumentet?

Ja

3

Nej

3

Annat

2

2. Känner du till vem som är dataskyddsförvaltare på det kontor som du tillhör?

Ja, men jag vet inte vilket upp…

1

Ja, och jag känner även till vilk…

2

Nej

3

Annat

1
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3. Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras.
Draftit är det system där Upplands-Bro kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Hur väl
bekant är du med Draftit?

Jag har aldrig hört talas om sy…

1

Jag har hört talas om systeme…

2

Jag känner till systemet och ve…

1

Jag känner till systemet och ve…

4

Jag känner till systemet och ve…

0

Annat

0

4. Känner du till vem som är dataskyddsombud i Upplands-bro kommun?

Ja, men jag vet inte vilken roll …

1

Ja, och jag känner även till vilk…

4

Nej

2

Annat

1

5. Vet du vad en personuppgiftsincident är?

Ja, och jag vet även hur jag sk…

3

Ja, men jag vet inte hur jag sk…

3

Nej

0

Annat

2
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6. Känner du till att det finns personuppgiftsbehandlingar som det kan komma att behöva göras
en konsekvensanalys på?

Ja, och jag vet när jag ska gör…

1

Ja, men jag vet inte när det sk…

3

Nej

2

Annat

2

7. Vet du vad ett PUB-avtal är och när det behövs?

Ja, och jag känner till att vi har…

1

Ja och det pågår ett arbete ho…

1

Nej.

2

Jag vet inte.

1

Jag vet vad det är och när det …

2

Annat

1

8. Vi har en dokumenthanteringsplan på plats som är aktuell och överensstämmer med kraven i
GDPR.
Ja

5

Nej

0

Ja, vi har en dokumenthanteri…

0

Jag vet inte.

1

Annat

2

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=katarina.rosikekroth%40upplands-bro.se&lang=sv&origin=OfficeDo…

3/5

Dataskyddsombudets årsrapport 2020 - KS 20/0839-1 Dataskyddsombudets årsrapport 2020 : Resultat Årets granskning

2020-12-29

Microsoft Forms

9. Om jag får frågan om hur man går tillväga för att få ett registerutdrag så vet jag vad jag ska
göra.

Ja

5

Nej

2

Jag vet inte ens vad ett registe…

0

Annat

1

10. Jag känner mig trygg med informationen jag fått om vilka personuppgifter jag kan skicka över
e-post och hur jag kan skydda dem med hjälp av olika krypteringslösningar.
Ja

4

Nej

1

Jag känner till att man kan kry…

0

Jag känner till att det finns kry…

3

Annat

0

11. Om enheten/avdelningen använder sig av samtycken så har vi inom enheten/avdelningen
uppdaterat samtyckestexter så att de är i enlighet med GDPR och det finns rutiner för hur en
person som lämnat samtycke kan ta tillbaka ett samtycke.
Ja

2

Ja, texterna är uppdaterade m…

0

Nej

1

Vi använder inte samtycken.

3

Annat

2
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12. Om enheten samlar in personuppgifter från kommunmedlemmar eller anställda, har rutiner
byggts upp för att kunna följa GDPR:s informationsplikt? Exempel på informationsplikt enligt
GDPR: * Ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna. * Den rättsliga grunden
för behandlingen. * Den period personuppgifterna kommer att lagras. * Den registrerades
rättigheter såsom rätten att bli bortglömd.
Ja

3

Nej

0

Vi samlar inte in personuppgif…

1

Jag vet inte.

3

Annat

1

13. Jag känner till att enheten/avdelningen där jag arbetar har ett pågående arbete med att,
genom dokumentation, visa att enheten efterlever GDPR. Exempel på dokumentation: Draftit
(registerförteckning) Konsekvensbedömningar Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser Klassningar av system Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera
personuppgifter på ett visst sätt Åtgärdsplaner Rapportering av incidenter Kravställning på
systemleverantörer PUB-avtal

Ja

3

Nej

3

Annat

2

14. Jag känner att jag har erbjudits utbildning i tillräcklig omfattning för att få grundläggande
kunskaper om GDPR och känner till huvudsakliga principer och rutiner för att hantera
personuppgifter i enlighet med gällande regelverk i just min yrkesroll.

Ja

3

Nej

2

Annat

3
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