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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Kanslistaben
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-12-12

Vår beteckning

KS 19/0715

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat om förslag till riktvärden för bullernivåer.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.
Regeringens beslutade riktvärden är:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
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Datum

2019-12-12

Vår beteckning

KS 19/0715

Kommunledningskontoret
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen,
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala
faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte
tillämpas som rättsligt bindande normer.
Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2
december 2019 § 100



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2
december 2019 § 100
2.
3.
4.
5.

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019
Remissvar från kommunstyrelsen den 23 oktober 2019
Remissvar från bygg- och miljönämnden den 7 november 2019
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019

Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

§ 100

Sammanträdesdatum:

2019-12-02

Riktvärden för bullernivåer i UpplandsBro kommun
Dnr TN 18/0374

Beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om
riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
2. Tekniska nämnden beslutar även därutöver att ge
Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro.

Sammanfattning

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.
Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen,
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-02

faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte
tillämpas som rättsligt bindande normer.
Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2019



Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2019



Remissvar från kommunstyrelsen daterad den 24 september 2019



Remissvar från bygg- och miljönämnden daterad den 4 september 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om riktvärden för
bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden beslutar att:
1. anta riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse
2. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet

Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut.
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om
riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
2. Tekniska nämnden beslutar även därutöver att ge
Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro.

Yrkande

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


Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-02
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2019-11-25

Vår beteckning

TN 18/0374

1 (5)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om riktvärden för
bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden beslutar att:
1. anta riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse
2. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-11-25

Vår beteckning

TN 18/0374

och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen,
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala
faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte
tillämpas som rättsligt bindande normer.
Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2019



Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2019



Remissvar från kommunstyrelsen daterad den 24 september 2019



Remissvar från bygg- och miljönämnden daterad den 4 september 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet
Bakgrund
Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt.
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla.
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
vägas mot kostnaderna.
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Datum

2019-11-25

Vår beteckning

TN 18/0374

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.
Riktvärden
Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer.
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager.
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är
följande:
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö.
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Förordningen ska endast tillämpas i mål och ärenden påbörjade från och med
den 2 januari 2015. För ärenden som påbörjade före den 2 januari 2015 kan de
riktvärden som anges i förordningen ha viss vägledning vid handläggning av
ärenden enligt gällande plan- och bygglagen, PBL och enligt äldre plan- och
bygglagen, ÄPBL. För äldre ärenden bör en samlad bedömning göras utifrån
den kunskap som är tillgänglig vid prövningen i det enskilda ärendet.
Handlingsplan
Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.
Handlingsplanen bör grunda sig på de siffror som finns i de
trafiknätsanalyserna som översiktlig planering har tagit fram under 2018 och
2019. Decibelskalan är progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för
att det generera mer buller. Eftersom kommunen idag inte säkert vet hur
trafikflödena kommer se ut framåt bör handlingsplanen kopplas till olika
scenariobeskrivningar för kommande utveckling och utbyggnad av bostads-,
handels- och verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i olika
scenarion kan då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens
kommande detalj- och översiktsplanering. Handlingsplanen för bulleråtgärder
ska behandla allt trafikbuller från samtliga vägar inom Upplands-Bro kommun.
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Datum

2019-11-25

Vår beteckning

TN 18/0374

Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen:
Mål och syfte
Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-,
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor
och miljöer.
Organisation
För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och
Trafikverket.
Uppgifter
• Vilka bullerkällor som omfattas
• Antalet personer som utsätts för buller
• Trafikanalyser med olika scenarion
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av
samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och
underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.
• Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
• En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet
och nytta
• Uppföljning och utvärdering

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.
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Datum

2019-11-25

Vår beteckning

TN 18/0374

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf tekniskchef

Bilagor
1. Remissvar från kommunstyrelsen daterad den 24 september 2019
2. Remissvar från bygg- och miljönämnden daterad den 4 september 2019
3. Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum:

2019-10-23

Svar på remiss handlingsplan om
Bulleråtgärder
Dnr KS 19/0384

Beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för
bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse.
2.

Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt
nedanstående tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har enligt beslut den 8 april 2019, §32, utan eget
ställningstagande remitterat ett förslag om riktvärden för bullernivåer för
Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen
för inhämtande av synpunkter.
Tekniska avdelningen föreslår i ärendet TN 18/0374, att Upplands-Bro
kommun ska följa riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen
1996/97:53 och även tillämpa dessa i äldre befintlig miljö, före 1997. För
nybyggnation föreslås att även regeringens beslutade trafikbullerförordning
(2015:216) ska gälla för kommunen. Detta möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Planavdelningen samt avdelningen för övergripande samhällsplanering har
tagit del av förslaget och ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna
riktvärdena. De stämmer överens med hur Planavdelningen arbetar och med
kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010. Beslutad planeringsinriktning är
att ”Bullernivåer ska i regel inte överstiga gällande nationella riktvärden”.
Där beskrivs också att ”avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i
centrumnära lägen samt i lägen med god tillgång till service och
kollektivtrafik.”
Däremot vore det bra med ett förtydligande kring hur ovanstående proposition
och förordning förhåller sig till varandra och även vad som ska och kan gälla
inom kommunen för detaljplaner som är antagna efter 1997 men före 2015.
I ärende TN 18/0374 finns också ett förslag till uppdrag om handlingsplan om
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun. Det stämmer väl överens med ÖP
2010 där ett förslag till åtgärd finns för att ”Ta fram en åtgärdsplan för
skyddsåtgärder mot buller längs de kommunala vägarna”. Vi föreslår dock ett
tillägg om att en sådan handlingsplan bör grunda sig på de siffror som finns i
de trafiknätsanalyser som ÖS har tagit fram under 2018 och 2019.
Decibelskalan är progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för att det
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-10-23

generera mer buller. Eftersom vi idag inte säkert vet hur trafikflödena kommer
se ut framåt bör handlingsplanen kopplas till olika scenariobeskrivningar för
kommande utveckling och utbyggnad av bostads-, handels- och
verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i olika scenarion kan
då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens kommande detalj- och
översiktsplanering.

Beslutsunderlag


Tekniska nämndens beslut den 8 april 2019, §32 i ärende TN 18/0374.



Tekniska avdelningens Tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 i ärende
TN 18/0374.



Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturproposition 1996/97:53, https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för
bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt
nedanstående tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 104

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag om riktvärden för bullernivåer
inom Upplands-Bro kommun
Dnr Bygg.2019.438

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-0408 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga oavsett
väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder och kostnader
för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska nämnden ska ta
fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart från kommunala
vägar.
2. Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning

Tekniska nämnden har den 28 juni 2019 remitterat förslag om riktvärden för
bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden för
inhämtande av synpunkter.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Tekniska
nämndens remiss om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler av kommunens invånare och områden
kommer att utsättas för ökade bullernivåer eller mer buller. För att begränsa
bullrets negativa påverkan på människor och miljön finns behov att en
handlingsplan för bulleråtgärder ska upprättas. För att kunna gå vidare med
upprättandet av en handlingsplan för bulleråtgärder föreslår Tekniska
avdelningen, som första del av processen, vilka riktvärden för bullernivåer som
kommunen ska eftersträva. Miljöavdelningen ser inte någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för bullernivåer i Upplands-Bro kommun
än Regeringens beslutade riktvärden.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374
Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan om buller”

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till Tekniska
nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 201904-08 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga
oavsett väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder
och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska
nämnden ska ta fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart
från kommunala vägar.

Yrkande
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) yrkar
bifall till kontorets förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Per Lindahl (C) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) bifall Börje Wredéns (L)
förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Protokollsanteckning

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) tillåts
lämna följande protokollsanteckning:
”Tekniska nämnden har till Bygg- och miljönämnden remitterat frågan om
riktvärden för buller inom kommunen. Nämnden har därför inget uppdrag att ta
ställning till åtgärder avseende väghållningsansvar.”
Erik Karlsson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas protokollsanteckning.
Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Trafikplanerare
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

2019-02-14

Vår beteckning

TN 18/0374

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Handlingsplan om bulleråtgärder
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.

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

Datum

2019-02-14

Vår beteckning

TN 18/0374

Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som
Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt
bindande normer.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet
Bakgrund
Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt.
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla.
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
vägas mot kostnaderna.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.
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Datum

2019-02-14

Vår beteckning

TN 18/0374

Riktvärden
Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer.
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager.
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är
följande:
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö.
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Handlingsplan
Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.
Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen:
Mål och syfte
Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-,
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor
och miljöer.
Organisation
För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och
Trafikverket.
Uppgifter
• Vilka bullerkällor som omfattas
• Antalet personer som utsätts för buller
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av
samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och
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Datum

2019-02-14

•

•
•

Vår beteckning

TN 18/0374

underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.
Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet
och nytta
Uppföljning och utvärdering

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Beslut sänds till
 Tekniska avdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Kanslistaben
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-12-12

Vår beteckning

KS 19/0717

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ändrat väghållarskap för Frölundavägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige omfördelar del av återstående investeringsförslag från
projektet Torget i Kungsängen om 2 000 tkr för att renovera Frölundavägen
efter att kommunen övertagit vägen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen i syfte att
renovera Frölundavägen efter att kommunen har övertagit vägen.
Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i
stort behov av reparation.
Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.
Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan
besökare då vägen blir obrukbar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).
Den 12 maj 2010 fastslog Kommunfullmäktige ”Förslag till bildande av
naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i UpplandsBro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda där det står
skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav Frölundavägen och därför
äger vinterväghållningsdriften.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2019



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2
december § 101



Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7
maj 2010 § 20

Barnperspektiv
Barnen i Upplands-Bro kommun blir påverkade av skicket på Frölundavägen
och det delade väghållarskapet. Blir inga reparationer av vägbanan utförda
riskerar barnen att inte kunna besöka den kommunala badplatsen för att grilla,
bada och umgås med vänner och familjen i den vackra miljön.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 2 december §
101
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2019
3. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 maj
2010 § 20
Beslut sänds till
 Väghållare för Frölundavägen
 Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

§ 101

Sammanträdesdatum:

2019-12-02

Ändrat väghållarskap för
Frölundavägen
Dnr TN 19/0381

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
omfördela del av återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen om 2000 tkr för att renovera Frölundavägen efter att
kommunen övertagit vägen.
2. Tekniska nämnden beslutar för egen del att uppdra till
Samhällsbyggnadschefen att genomföra tidigare beslutat övertagande
av Frölundavägen.

Sammanfattning

Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i
stort behov av reparation.
Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.
Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan
besökare då vägen blir obrukbar.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).
Den 12 maj 2010 fastslog Kommunfullmäktige ”Förslag till bildande av
naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i UpplandsBro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda där det står
skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav Frölundavägen och därför
äger vinterväghållningsdriften.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, upprättad den 4 november
2019
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-02

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verka för att
Frölundavägen får kommunalt väghållarskap
2. hemställa hos Kommunfullmäktige om investeringsanslag om
2 000 tkr för att renovera vägen under 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Marcus Sköld (M) föreslår följande förslag till beslut:
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
omfördela del av återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen om 2000 tkr för att renovera Frölundavägen efter att
kommunen övertagit vägen.
2. Tekniska nämnden beslutar för egen del att uppdra till
Samhällsbyggnadschefen att genomföra tidigare beslutat övertagande
av Frölundavägen.

Yrkande

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



Väghållare för Frölundavägen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2019-11-04

Vår beteckning

TN 19/0381
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Ändrat väghållarskap för Frölundavägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verka för att Frölundavägen
får kommunalt väghållarskap
2. hemställa hos Kommunfullmäktige om investeringsanslag om 2 000 tkr
för att renovera vägen under 2020

Sammanfattning

Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i
stort behov av reparation.
Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.
Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan
besökare då vägen blir obrukbar.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).

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



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, upprättad den 4 november
2019

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

Datum

2019-11-04

Vår beteckning

TN 19/0381

Ärendet

Frölundavägen har i dag ett så kallat delat väghållarskap där Upplands-Bro
kommun är väghållare på ungefär hälften av vägen medan resterande
väghållarskap ägs av en privat fastighetsägare (figur 1). Vintervägunderhållet
sköts dock av kommunens avtalade entreprenörer sedan något år tillbaka men
detta är inte regelrätt då kommunen inte äger väghållarskapet. Anledningen till
att vinterväghållningen sköts av kommunen är för att medborgare/allmänhet
ska ha tillgång till naturreservatet och Mälaren vintertid. I slutet av
Frölundavägen finns en grusparkering och från parkeringen kan man ta sig till
badplatsen och naturreservatet till fots (figur 2).

Figur 1. Kartbild över Frölundavägen. Färgerna visar dagens väghållarskap. Grönt är kommunalt
väghållarskap och rött är enskilt väghållarskap.
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Figur 2. Ortofoto över slutet av Frölundavägen, parkering, badplats och del av naturreservatet.

Frölunda naturreservat är ett vackert naturområde vid Mälaren. Frölunda
naturreservat ligger cirka 4,5 kilometer sydväst om Kungsängen (figur 3).
Upplands-Bro kommun sköter och har tillsyn över området. Reservatet
bildades för att bevara ett värdefullt och uppskattat friluftsområde med för
Mälaren karaktäristisk natur. Här finns det berg-, klipp- och sandstränder, barroch lövskogar samt växter och djur som trivs i dessa miljöer. I Frölunda
naturreservat finns det goda möjligheter till bad, fiske, bär- och
svampplockning. Det finns en tillgänglighetsanpassad grill, vindskydd samt
markerade rid- och strövstigar (figur 4). Upplands-Broleden går genom
området.

Figur 4. Flygfoto över del av naturreservatet med grillplats
Den 12 maj 2010 fastslog
Kommunfullmäktige ”Förslag till
bildande av naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i
Upplands-Bro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda
där det står skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav
Frölundavägen och därför äger vinterväghållningsdriften. Problematiken med
detta är att Upplands-Bro kommun inte är väghållare av hela Frölundavägen

Figur 3. Frölunda naturreservat
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2019-11-04

Vår beteckning

TN 19/0381

och därför inte heller ansvariga för drift och underhåll, utan det är väghållaren
som i detta fall är en privat fastighetsägare.
Problem som uppstår med att Upplands-Bro kommun inte är väghållare för
Frölundsvägen är att kommunen inte kan sköta reparationer och drift av
vägbanan. Den enda möjligheten för att få bukt på denna problematik är att
omvandla väghållarskapet och sätta Upplands-Bro kommun som ansvariga för
vägen. Det är viktigt att vägen är tillgänglig, trafiksäker och trygg för
allmänheten eftersom den leder till naturreservat och badplats som är till för
allmänheten.
Frölundavägen är i dagsläget i mycket dåligt skick och det är nödvändigt att
vägbanan repareras så att invånare, skötare av naturreservatet och jaktlagen kan
tas sig till Frölunda naturreservat utan att skador på privat egendom (fordon)
uppkommer. På grund av det dåliga skicket på vägen ökar även risken gör
trafikolyckor och personskador. Om vägbanan inte repareras snarast kommer
kommunen att få problem med vintervägunderhållet då kommunens
entreprenörer i dagsläget riskerar att slå sönder vinterväghållningsfordonen på
vägbanan då stora sprickor samt håligheter (potthål) finns på en större del av
vägbanan. Skulle detta ske så kan Upplands-Bro kommun inte längre
säkerställa trafiksäkerheten på vägen.
Bilderna nedan visar delar av Frölundavägen där man tydligt ser att vägen har
ett stort behov av renovering.
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Att väghållarskapet för denna väg ligger på en privat fastighetsägare är
olyckligt eftersom kommunen hänvisar invånare till naturreservatet samt
badplatsen genom b.la. kommunens kartor och på hemsidan. Därför bör
kommunen säkerställa att invånarna kan färdas på vägbanan på ett säkert sätt.
Tekniska avdelningen ser stora fördelar med att väghållarskapet istället skall
vara kommunalt då kommunen själva kan styra driften samt reparationer av
vägbanan.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr samt en ökad
driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att samhällsbyggnadschefen får i
uppdrag att verka för att Frölundavägen får kommunalt väghållarskap samt att
Tekniska nämnden hemställer hos Kommunfullmäktige om ett
investeringsanslag om 2 000 tkr 2020 för att reparera vägen och att från 2021
få ett utökat driftanslag om 90 tkr årligen för drift och underhåll av vägen.

Barnperspektiv
Barnen i Upplands-Bro kommun blir påverkade av skicket på Frölundavägen
och det delade väghållarskapet. Blir inga reparationer av vägbanan utförda
riskerar barnen att inte kunna besöka den kommunala badplatsen för att grilla,
bada och umgås med vänner och familjen i den vackra miljön.
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Datum

2019-11-04

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
Bilaga 1 – Protokoll KS 2010-05-12
Beslut sänds till
 Akt
 Väghållare för Frölundavägen

Vår beteckning

TN 19/0381
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2020-01-10

Vår beteckning

KS 19/0737

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om
tobak och liknande produkter (2018:2088)
Förslag till beslut
Kommunstyrelse föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med stöd av
8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på avgifter, se tabell
nedan och i bilaga 1.
2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning eller
efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.
3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2020.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden beslutade om förslag till avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och
liknande produkter. Bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den
som har tillstånd för sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019.
Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan
eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för
sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
Lagen om tobak och liknande produkter.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020



Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12
december 2019

Ärendet

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel
och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för
sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2020-01-10

Vår beteckning

KS 19/0737

Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan
eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för
sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
Lagen om tobak och liknande produkter.
Enligt prop. 2017/18:156, sidan 130, framgår att prövningen ska i allt
väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd.
Den nu föreslagna tillståndsprövningen innehåller färre bedömningskriterier
och är inte fullt lika komplex. Regeringen bedömer därför att kommunernas
kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning kan
komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för
serveringstillstånd.
Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare
tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast 31 oktober 2019
inkomma med en ansökan om tobakstillstånd. De kan sen visa sina
partihandlare att de har ett ärende hos kommunen och kan sälja ett tag till.
Partihandlarna har sagt muntligen att framåt mars 2020 så borde alla fått sitt
tillstånd och denna undantagstid är då över.
Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvar för ev partihandlare tillkommer för de kommuner
som har sådana verksamheter. Däremot så har tex Swedish match ansökt för
sitt huvudkontor och därmed ingår lagerhållning i huvudkontoret. Så Swedish
Match i Brunna är inte registrerad partihandlare i Upplands-Bro kommun.
Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En
omfattande lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas.
Uppgifter hämtas från polismyndigheten, skatteverket,
kronofogdemyndigheten och i vissa fall tullverket. Utredningen ska visa på
sökandes vandel, ekonomiska förhållande och sökandes ekonomiska
möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån
kapitalet kommer ifrån, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som
finansieras med illegala medel. Lagstiftaren trycker särskilt på att
tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i
själva verket företräder någon annan, ett så kallat bulvanförhållande. Utöver
utredningsarbetet ska försäljningsstället besökas för att kontrollera
tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökande skall också bifoga ett
egenkontrollprogram till sin ansökan.
Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar,
en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på
försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av
tillståndshavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för
tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär bland annat att
bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste
anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.
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Kommunledningskontoret
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga, men överförs från tidigare Lag om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) till Lag om tobak och liknande
produkter. Tillsynsavgiften beräknas vara 1160 kronor för denna typ av avgift.
Ekonomi
Livsmedelsavdelning får med nya lämplighetsprövningar och ett utökat
tillsynsansvar en högre belastning. På kort sikt ökar intäkterna för avgifter för
ansökningarna, men på längre sikt blir det mer tillsynstimmar. Vi ökar den
årliga tillsynsavgiften eftersom den inre tillsynen på kontroll av företagen ökar.
Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och
övriga myndighetskostnader och på ATL (Alkohol, Tobak och Läkemedel) så
ligger livsmedelsavdelningen nära den budget som lagts.
Självfinansieringsgraden på ATL är alltså så pass hög som 95% eller mer.
Avgifter
I Upplands-Bro kommun är det 21 stycken som 1 juli 2019 har anmält att de
säljer tobaksvaror. 19 stycken av dessa har lämnat in ansökan enligt den nya
tobakslagen. Livsmedelsavdelningen har visstidsanställt en person som täcker
upp för att vi kunna handlägga alla ansökningar och bli klara i tid. Processerna
ligger dock efter med grundbesluten som delegation och rutiner kring
ansökningsförfarande, men det ligger med i planeringen för att tas som beslut i
bygg- och miljönämnden den 12 december.
Lagstöd för beslut
8 kap. 1 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om
försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
8 kap. 2 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.
Enligt prop. 2017/18:156, sidan 63, framgår att lämpligheten bör i allt
väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd.
Enligt prop. 1994/95:89 förslag till alkohollag, sidan 107, framgår att den
avgift som tas ut för tillsyn förutsätts beräknas efter schablon och inte efter
antal tillsynstillfällen som kommunen finner erforderligt i varje särskilt fall.

Barnperspektiv
Alkohol- och tobaksförsäljning påverkar barn i deras närmiljö. För att
säkerställa att lagar och regler följs krävs ekonomiska förutsättningar för detta.
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Datum

2020-01-10

Vår beteckning

KS 19/0737

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12
december 2019
2. Förslag till Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 119

Sammanträdesdatum:

2019-12-12

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt
Lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088)
Dnr ALL.2019.689

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta
följande:
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med
stöd av 8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på
avgifter, se tabell nedan och i bilaga 1.
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning
eller efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och
liknande produkter. Bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den
som har tillstånd för sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019.
Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan
eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för
sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
Lagen om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta
följande:
a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för
tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med
stöd av 8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på
avgifter, se tabell nedan och i bilaga 1
b. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning
eller efterskänkande av avgift beroende på omständigheter.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-12

2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.
Beslutet skickas till:


Kommunfullmäktige

4 (32)

Taxa för prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Beslut i kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

1

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088)
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx §
Enligt 8 kap 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader
för kontroll enligt denna lag.

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
2. Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
3. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift
2 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen
tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.

Nedsättning av avgift
3 § Om det finns särskilda skäl, får Bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet –
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.

Betalning av avgift
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bygg- och miljönämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I ärenden om
tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.

2

Tobaksprodukter
Prövning
5 § För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter tas
avgift ut med 9280 kronor. Avgiften får tas ut i förskott och tas ut även om ansökan avslås.
6 § Förändring av tillstånd tas avgift ut med 2320 kronor och för ett tillfälligt tobakstillstånd
(vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4 640 kronor.
Tillsyn
7 § För planerad tillsyn av försäljning av tobaksprodukter tas årlig avgift ut med 4640
kronor. Årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
startas. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
8 § Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie
tillsyn eller vid befogade klagomål ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder
tas timavgift ut på 1160 kr per timme. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme
nedlagd tid för handläggning.

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare
9 § Handläggning av anmälan elektroniska cigaretter och/ eller påfyllningsbehållare tas
avgift ut med 1 160 kronor.
10 § För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller
påfyllningsbehållare tas årlig tillsynsavgift ut med 1 160 kronor per år. Årsavgiften
omfattar kalenderår och skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att
anmälan gjorts. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
11 § För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift
ut med 1160 kronor. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd
handläggningstid.
_______________________________________________________________________
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020 och gäller till beslut om ny avgift fattas. Antagen av
Kommunfullmäktige xx månad år
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Bilaga 1.
Ansökningsavgifter enligt tobakslagen

Avgiftsförslag

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9280 kronor

Ansökan om tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd

4640 kronor

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållande

4640 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd

2320 kronor

Ansökan om att sälja tobak från automater

4640 kronor

Tillsynsavgifter enligt tobakslagen

Avgiftsförslag

Detaljhandel och partihandel

4640 kronor/år

Anmälningsavgifter för övrigt område

Avgiftsförslag

Anmälan för E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

1160 kronor

Tillsynsavgifter för övrigt område

Avgiftsförslag

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

1160 kronor

Baserat på timtaxa 1160 kronor * antal timmar handläggning

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-10-29

Andréas Silander
Mark- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 19/0455
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Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Andreas.Silander@upplands-bro.se

Exploateringsavtal för Köpmanvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen godkänns.

Sammanfattning
Avtalets syfte är reglera åtaganden och kostnader för kommande utbyggnad i
enlighet med antagen detaljplan för Köpmanvägen. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus.

Beslutsunderlag


Förslag till detaljplan.



Markanvisningsavtal, daterat 2019-03-06

Ärendet
Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det
allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge.
Dessutom ska kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs
Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens placering och utformning. Planen
medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den
befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag,
samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och planområdet
med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att möjliggöra för
trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning
av familjer med barn, vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor
och förskolor. Planområdets läge i direktanslutning till idrottsplats och öppen
grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn.
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Bilagor
1. Förslag till exploateringsavtal daterad 2019-10-29
Beslut sänds till
 AB Upplands-Brohus
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 56

Sammanträdesdatum:

2019-11-13

Exploateringsavtal för Köpmanvägen
Dnr KS 19/0455

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna upprättat
förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen.

Sammanfattning
Avtalets syfte är reglera åtaganden och kostnader för kommande utbyggnad i
enlighet med antagen detaljplan för Köpmanvägen. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus.

Beslutsunderlag


Förslag till detaljplan.



Markanvisningsavtal, daterat 2019-03-06

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna upprättat
förslag till exploateringsavtal för Köpmanvägen.
Beslutet skickas till:


AB Upplands-Brohus
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Datum
2019-10-29

Samhällsbyggnadskontoret

Exploateringsavtal för Köpmanvägen
mellan Parterna
Upplands-Bro kommun(organisationsnummer
212000-0100),196 81
Kungsängen,nedankallad Kommunen
och
AB Upplands-Brohus(organisationsnummer
556094-8613), Box 2070,
196 02 Kungsängen
, nedankallad Bolaget

§ 1 Syfte, markägar- och ansvarsförhållanden m.m.
Syftet med exploateringsavtalet,
nedankallat Avtalet, mellan Parternaär att
reglerafrågor om exploatering.Parternaingår Avtalet för att klargöra
ansvars
- och kostnadsförhållandena
samtmöjliggörautbyggnadav
nödvändigaallmännaanläggningaroch utbyggnadi enlighetmed
detaljplanenför Köpmanvägennr. 1502, nedankallad Detaljplanen.
Syftet med Detaljplanenär att prövamöjlighetenatt byggatre flerbostadshus
som i placeringoch storlek samverkarmed kringliggandebebyggelse
.
Närmastplanområdetligger Bro Stationi sydväst.I anslutningtill
planområdetsöstradel löper Köpmanvägensom är en viktig anknytning
mellan Bro stationoch Bro centrum.
Tidigareavtal.
Kommunenoch AB Upplands-Brohus, har tidigare ingått ett
markanvisnings
avtal den 6 mars2019.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 2 Villkor för avtalets giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av:
•

att Bolagets styrelse godkänner Avtalet senast 2020-04-29

•

att behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2020-04-29 godkänner
Avtalet genom beslut som sedan vinner laga kraft.

•

att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2020-04-29, genom beslut
som sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen som i huvudsak är
överensstämmande med bifogad plankarta, se bilaga 1, daterad 2020-0114, samt planbeskrivning, se bilaga 2, daterad 2020-01-14.

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet.

§ 3 Avtalsområde
Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde och har markerats med
röd färg på bifogad karta, se bilaga 3 daterad 2020-01-14.

§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering
Bolaget överlåter till Kommunen, utan ersättning och med full äganderätt, all
allmän platsmark enligt vad som följer av Detaljplanen. Marken ska
överföras från fastighet Härnevi 31:1 samt den markanvisade delen av
Härnevi 1:71 enligt bilaga 1, i markanvisningsavtalet, daterad 2019-03-06 till
Kommunens fastigheter Härnevi 1:71 genom fastighetsreglering.
Överlåtelserna gäller med de ändringar av gränserna för de överlåtna områdena
som eventuellt vidtages i samband med erforderlig fastighetsbildning. Den
mark som ska överlåtas till Kommunen ska inte belastas av befintliga
inteckningar.
Ansvar och kostnader för fastighetsbildning
Ny fastighet kommer bildas.
Bolaget ombesörjer och bekostar samtliga fastighetsförrättningar för Avtalets
genomförande inom Avtalsområdet, bildande av nya fastigheter samt bildande
av eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar.
Bolaget ska ansöka om fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast
möjligt efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

§ 5 Tillträde och betalning
Kommunen tillträder marken enligt § 4 när godkänd slutbesiktning har
genomförts.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 6 Servitutsrätt
Det åligger Bolaget att inom och utanför Avtalsområdet ombesörja
eventuell flytt av ledning som kan påverkas i samband med genomförande av
byggnation. Bolaget ombesörjer och bekostar eventuella förrättningsåtgärder
som krävs för ovanstående servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter eller övriga
ledningsåtgärder.
Övriga servitut inom Avtalsområdet som på grund av Detaljplanens
genomförande måste ombildas eller bildas ombesörjs och bekostas av Bolaget.

§ 7 Allmänna anläggningar
Utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet kräver teknisk
samordning med övrig bebyggelse. Kommunens vid tidpunkten senast
gällande tekniska handbok ska följas vid projektering och utbyggnad.
Bolaget ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar och lokala vägar
såsom gator, GC-vägar, belysning, dagvattenanläggningar och övrig media i
mark inom och i anslutning till Avtalsområdet i enlighet med Detaljplanen.
Bolaget iordningställer även park- och naturmark. Ersättning regleras i § 8.
Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på
det ställe som Kommunens VA-avdelning anvisar.
Det åligger Bolaget att bekosta samtliga för exploateringens genomförande
erforderliga tillstånd och övriga myndighetsbeslut för åtgärder inom och
utanför Avtalsområdet som påverkas av detaljplanen.

§ 8 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal
infrastruktur
Det åligger Bolaget att ansvara för samtliga kostnader för exploateringens
genomförande enligt § 7.
Kommunen tillhandahåller en projektledare från exploateringsavdelningen,
som kontaktperson och projektledare från Kommunen, samt en byggledare för
kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar enligt § 7.
Bolaget förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i
anledning av Avtalet och för Kommunens eget arbete i enlighet med vid varje
tid gällande timtaxa. Parterna ska gemensamt arbeta för att minimera
kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande månadsvis fakturera Bolaget.
Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktura
ska ställas till Bolaget.
Bolaget ombesörjer och bekostar besiktningar och ansvar för att rätt organ
från Kommunen kallas. Datum för besiktning ska aviseras Kommunen minst
10 dagar innan den utförs.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 9 Tekniska anläggningar
Inom Avtalsområdet ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och
dylikt upplåtas genom avtal mellan Bolaget och de ledningsdragande
nätägarna.
Tekniska anläggningar inom kvartersmark kommer att behövas.

§ 10 Dagvattenhantering
Bolaget ansvarar för att lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark
säkerställs enligt dagvattenutredningen.
Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering kvalitetssäkras under
byggskedet
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets kontrollprogram.

§ 11 Parkering
Det åligger Bolaget att inom Avtalsområdet bilaga 3, säkerhetsställa antalet
samt normen för parkeringsplatser i enlighet med Plankartan bilaga 1.

§ 12 Miljö- och energifrågor
Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Området ska
bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god
energihushållning. Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge
upphov till, ska hanteras i dialog med Kommunens miljöavdelning och enligt
Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten, dat. 2017-10-17.

§ 13 Avfallshantering
Bolaget ansvarar för att säkerställa utrymme för avfallshantering och
källsortering med minst fyra fraktioner. Mat- och restavfall ska lösas inom
fastigheten. Bolaget förbinder sig att följa riktlinjerna i Avfallsplan för
Upplands-Bro 2019-2023.

§ 14 Markföroreningar
Vid fastighetsreglering och markbyten enligt § 4 och under genomförandetiden
hålls Bolaget ansvarig för eventuella markföroreningar på fastigheten.
I de fall mark inom Avtalsområdet bilaga 3, behöver saneras innan
byggande får ske ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande
lagstiftning utföras.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 15 Fornlämningar
Vid och inom Avtalsområdet finns kända fornlämningar. Dessa ska beaktas
vid projektering och utbyggnad.

§ 16 Samordning
Under planerings-, projekterings- och produktionsskedena skall Bolaget
medverka för samordning med Kommun för utbyggnad av de allmänna
anläggningarna. Rätt organ från kommunen ska granska framtagna handlingar
innan utbyggnad får ske, Kommunens granskningstid ska vara 10 arbetsdagar.

§ 17 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden
Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele,
fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för
fastigheter och ledningsägare inom och utanför Avtalsområdet som behöver
nyttja anläggningar och ledningar som ligger inom Avtalsområdet.

§ 18 Arbetsmiljö
Bolaget har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar
för planering, projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P
och BAS-U) för de arbeten som ska utföras av Bolaget enligt detta Avtal.
Bolaget ansvarar för att samordning sker mellan Bolaget och övriga byggherrar
eller ledningsägare, gällande exempelvis överlappande arbetsområden (BASP/U), enligt detta Avtal.

§ 19 Byggtrafik
Bolaget får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom
Avtalsområdet, trafikera G/C-vägar och enskilda vägar först efter
särskilt tillstånd av respektive huvudman.

§ 20 Bygg- och informationsskyltar
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och
informationsskyltar för projektet ange Kommunens medverkan.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 21 Gatukostnad och planavgift
Planavgift utgår ej då full ersättning för kommunens plankostnader
ersätts löpande.

§ 22 VA-anläggningsavgift
Bolaget ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje
tidpunkt gällande VA-taxa.

§ 23 Övriga avgifter
Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga
avgifter som ej är kommunala erläggs av Bolaget till
respektive huvudman.

§ 24 Tillstånd och- myndighetskostnader
Samtliga tillstånd och myndighetskostnader som
uppkommer på grund av planens genomförande
ombesörjs och bekostas av Bolaget.

§ 25 Tidsplan och utbyggnad
När Detaljplanen vunnit laga kraft ska Bolaget snarast möjligt kalla
till ett samordningsmöte med Kommunen.

§ 26 Nyttjande av kommunal mark under byggskedet
Bolaget förbinder sig att säkerhetsställa passage för gång- och
cykeltrafikanter i anslutning till Avtalsområdet under
utbyggnadstiden.
Bolaget skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och
ansvara för säkerhet och god ordning inom detsamma.

§ 27 Säkerhet
Bolaget ska till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta
fullgörandet av de förpliktelser som åvilar, eller kommer att åvila,
Bolaget i detta Avtal. Sådan säkerhet kan utgöras av bankgaranti,
pantbrev, moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet till ett
belopp om TVÅMILJONER KRONOR
(2 000 000 sek), som Kommunen ska godkänna.
Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor
för Avtalets giltighet enligt § 2 har uppfyllts. Säkerheten ska
nedskrivas i förhållande till godkänd slutbesiktning av de
allmänna anläggningarna och ska motsvara Bolagets återstående
förpliktelser enligt Avtalet.
Säkerheten ska återlämnas till Bolaget när Bolaget till fullo
fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019102914

§ 28 Garantibesiktning
Innan garantitidens utgång ska Bolaget kalla till
garantibesiktning.
Bolaget kallar till garantibesiktning minst tre veckor innan
garantitidens utgång.
Bolaget ansvarar för att åtgärda eventuella fel som framkommer
under den tvååriga garantitiden.
I de fall delbesiktningar utförs ska gällande datum för utgången av
garantitiden gälla enligt överenskommelse mellan Bolaget,
Kommunen och besiktningsman.

§ 29 Force majeure m.m.
Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout,
väsentligt ändrade förutsättningar eller annan force
majeureanledning inte avtalade anläggningsarbeten avseende de
allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet genomföras inom
angiven tid äger part åberopa hinder och åtnjuta en mot hindrets
varaktighet svarande tidsfrist.

§ 30 Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc.
Bolaget förklarar sig införstådda med att projektets genomförande
bland annat är beroende av andra myndighetsbeslut inklusive men
inte begränsat till beslut från länsstyrelsen och lantmäteriet.
Kommunen tar därmed inget ansvar för att Detaljplanen i sin helhet
är genomförbar i alla delar för den händelse erforderliga
myndighetsbeslut ej erhålls.

§ 31 Överlåtelse av Avtal
Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande
överlåtas på annan part utanför Bolagets koncern. Överlåtes avtalet
på annan part inom Bolagets koncern ska Kommunen skriftligen
underrättas.
Skulle Bolaget överlåta Avtalet, hela eller delar av sitt markområde
är Bolaget skyldigt att tillse att ny ägare är införstådd med och
övertar åtaganden enligt detta exploateringsavtal.

§ 32 Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras
av allmän domstol enligt svensk rätt.
För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta
avtal eller om ett eller några villkor skulle visa sig strida mot
tvingande lag ska avtalet i övrigt fortfarande gälla.
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Upplands-Bro kommun

1.
2.
3.

Datum

2019102914

Bilaga 1 - Plankarta för detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), 2020-0114.
Bilaga 2 - Planbeskrivning för detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.),
2020-01-14.
Bilaga 3 - Avtalsområde 2020-01-14

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav
lantmäterimyndigheten samt parterna
tagit var sitt.

För Upplands-Bro kommun
...............................................................
Fredrik Kjos, Kommunstyrelsens ordförande
Sign:

...............................................................
Ida Texell, Kommundirektör
Sign:

Sign: ................................................
Namn:

Sign: ................................................
Namn:

Bevittnas:

Bevittnas:

Ort:

Datum_____________

För AB Upplands-Brohus

Sign: ............................................
Namn:

Sign: ................................................
Namn:

Sign:................................................
Namn:

Sign: ................................................
Namn:

Bevittnas:

Bevittnas:

Ort:

Datum______________n
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-01-14
Denna planbeskrivning, 2020-01-14
Fastighetsförteckning, 2019-12-04
Behovsbedömning, 2015-05-20

Övriga handlingar
Riskanalys 2016-03-08, Norconsult.
Bullerutredning, 2018-09-14. Senaste revidering 2019-10-16. Tyréns
Dagvattenutredning, 2018-10-31. Senaste revidering 2019-12-02 Bjerking
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att utöka det
allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska kopplingen
mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens
placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar. De nya bostadshusen ska i sin gestaltning
och volym anknyta till Bro stationssamhälles karaktär.
En förutsättning för att kunna bygga de nya husen är att en omplacering av den befintliga gång- och
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som
försörjer närområdet och planområdet med el. I planen anges också hur parkering för de nya
bostäderna ska anordnas.
Vidare anges också i planen hur dagvatten ska renas och fördröjas och under planarbetet har frågor om
risker och störningar avseende buller, transporter av farligt gods och geotekniska förutsättningar
utretts och förtydligats.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande.
Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas
utan förebyggande detaljplaneprogram.

Det aktuella planskedet är antagande där kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.
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Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS)
Granskningstid
Antagande (KF)

juni 2016
juni - juli 2016
mars 2019
mars-april 2019
Februari 2020

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900).

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt
slutna gaturum.
Vatten
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln.
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet.
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. enligt
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s.17.
Ekologiskt känsliga områden
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.) inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader.
Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med
småskalig restaurangverksamhet.

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Markägoförhållande
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska UpplandsBrohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrerägen är allmän plats.

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle.
Planområdet är markerat med röd streckad linje.
Observera att norr inte är uppåt.

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad
linje.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur och kulturmiljö
Mark och vegetation
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr, bostäder.
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva
avverkas. På två platser skyddas särskilt värdefulla träd i planen. Även gång- och cykelvägen kommer
flyttas som följd av planen. Gallring av träd på fastigheten ska samordnas med kommunens
trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för
lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska och idrottsplats ger goda förutsättningar för
trygghet och trivsel.
Landskaps- och stadsbild
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent.
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs,
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens
översiktplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. Inom området bedöms totalstabilitet
som tillfredställande då marken är plan och lerans skjuvhållfasthet generellt är medelhög.
Rekreation och friluftsliv
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare.
Fornlämningar
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt
kulturmiljölagen.
För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:1 där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9.
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala
fastigheten Härnevi 1:71.

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Övergripande disposition
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan.
Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Byggrätten för
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till
den befintliga strukturen. Detta görs genom att bestämma att byggrätten i den östra delen delas upp i
två.
f2

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 meter
mellan

Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma gång- och cykelbana. Detta
är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan stationen och centrum. I planens
nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i planområdets fastighet för att
skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad parkering längs med gatan som
uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR.

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse.
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Ny bebyggelse, bostäder
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader.
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra
byggnadsarea särskilt för balkonger.
B

har.

Bostäder

Taken ska vara brutna då detta passar in i den karaktär som den omgivande bebyggelsen

Högsta nockhöjd i meter ovan mark
e1000
uppföras

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 kvm per byggnad

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.
n2

Bostadsgård ska finnas

e2000

Största byggnadsarea i kvm
Marken får inte förses med byggnad

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om
behov och intresse finns.
H1

Handel får finnas i bottenvåning

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård.
f1

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående mellan gata
och gård
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För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är
möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan
från nätstationens magnetfält.
Gestaltning
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept
från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse
uppförs, för att vara flexibel över tid.

Exempelbild

Material/byggteknik
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Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs
inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som
tagits fram.
Tillgänglighet
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer
med funktionsnedsättningar.
Offentlig service och kommersiell service
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman,
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor.
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.
Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum,
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär,
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall,
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang,
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler.

Trafik och kommunikationer
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gångoch cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen,
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10.
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.
Utfartsförbud
Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor.
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad.
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast
sportplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge.
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Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås
utökas något jämfört med idag.
GATA

Gata

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som
kommer med cykel.
n1

Parkering får finnas

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del.
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.
På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan.
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark.
GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg
Kollektivtrafik
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.

Störningar och risker
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult
på uppdrag av kommunen.
Buller och vibrationer
För bebyggelsen inom planområdet ska riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 klaras,
eftersom planarbetet påbörjats innan 2015. För senare påbörjade planer gäller Förordning (SFS
2015:216), som tillåter högre ljudnivåer. En bullerutredning har tagits fram av Tyréns, 2018-09-14
rev. 2019-10-16. Den visar att propositionens riktvärde på 55 dBA för ekvivalent ljudnivå utomhus vid
fasad överskrids något på den mest bullerutsatta sidan som vetter mot Köpmanvägen. Värdena ligger
där som mest på mellan 56 och 58 dBA. Både Boverket och länsstyrelsen i Stockholms län
tillsammans med Stockholms stad (i skriften Trafikbuller och planering), har utarbetat praxis med
avstegsfall från dessa riktvärden. Det innebär att bullersituationen kan lösas genom att minst hälften av
varje lägenhets bostadsrum orienteras mot tyst eller ljuddämpad sida. Avstegen får enligt Boverket
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tillämpas i kollektivtrafiknära lägen eftersom bostäder i sådana lägen bidrar till minskat bilberoende
och därmed mindre bullerökning.
Planområdet ligger stationsnära och längs ett kollektivtrafikstråk. Bostäder behöver komma till i Bro
tätort, och i översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för kompletterande bebyggelse.
Sammantaget är det därför rimligt att använda sig av avstegsfall här. Enligt bullerutredningen klarar
alla lägenheter utom två i förslaget en ljuddämpad sida med ljudnivåer under 50 dBA. De två
lägenheterna får värden på som mest 53 dBA. Dessutom överskrids ljudnivåerna på den mest
bullerutsatta sidan med mellan 1 och 3 dBA, vilket är relativt marginellt med tanke på att nuvarande
lagstiftning accepterar nivåer upp till 60 dBA utan vidare åtgärder. Enligt praxis i Trafikbuller och
planering kan även nivåer upp till 55 dBA på den ljuddämpade sidan accepteras i vissa fall, och här
handlar det endast om två fall i kombination med ett marginellt överskridande på den bullriga sidan.
För att ändå undvika att bostäder med en oacceptabelt hög bullernivå kommer till inom planområdet
reglerar en planbestämmelse att enkelsidiga lägenheter inte får orienteras mot den mest bullerutsatta
sidan, Köpmanvägen.
f3

Enkelsidiga lägenheter får inte orienteras mot Köpmanvägen

Bebyggelsen styrs genom bestämmelser så att den ska placeras mot Köpmanvägen. Detta gör att
gårdssidan blir relativt tyst. Det går då att anordna gemensamma uteplatser som klarar en maximal
ljudnivå under 70 dBA samt ekvivalent nivå under 50 dBA, vilket är en del av den praxis som
utarbetats av Boverket respektive skriften Trafikbuller och planering.
f4

Balkonger och/eller terrasser får inte uppföras på fasad mot Köpmanvägen
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Brand
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen.
Solinstrålning
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi
en given plats.
Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på
sommaren får gården mycket sol.
Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet.
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen.
Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under
sommarhalvåret.
(se illustration nästa sida)
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Vår/höstdagjämning

Midvinter

21 juni kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 13.00 (sommartid)

Midsommar

21 december kl 12.00 (vintertid)

23 september kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 13.00 (sommartid)

21 juni kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 21.00 (sommartid)

Radon, översvämning, farligt gods etc.
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt
radonsäkert.
Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08.
Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till
andra ytor med genomsläpplig beläggning.
För att uppfylla fördröjningskravet föreslås raingardens/biofilter för takvatten och två underjordiska
makadammagasin för dagvatten från gårdsyta. Skelettjord föreslås också längs planerad parkering för
fördröjning av dagvatten från parkeringen samt från infartsgatan till parkeringen. Dagvatten från gångoch cykelbanor, både från den som leder till Härneviskolans skolgård och från den som löper längs
Köpmanvägen, föreslås ledas till biofilter med trädplantering.
För att kunna hantera kraftig nederbörd föreslås två lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor
ovanpå makadammagasinen, som tillfälligt tillåts att översvämmas
b1
b2
n4
infiltr 1

Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig
Takvatten ska infiltreras inom egenskapsområdet
Minst 480 kvm av marken ska vara tillgänglig för hantering av dagvatten
Utöver markens funktion som gata och gång-, cykel- och mopedväg ska yta göras
tillgänglig för infiltration avdagvatten.

För att inte låsa utformningen av dagvattenåtgärder i detta skede har ingen särskild plats angetts utan
bara ytor säkerställts.
Med de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer inte dagvattenflödet från området efter exploatering
öka vid ett 20-årsregn jämfört med dagens situation och med dessa åtgärder kommer planen förbättra
utsläppen i dagvatten från planområdet efter exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora
ökade flöden att fördröjningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga.

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvartersmark.
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Vatten och avlopp
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av
detta avses i planförslaget.
Värme
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät.
El, tele, bredband
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som
resten av tätorten.
Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de
nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. Tillgång
till E-området ska säkras med servitut enligt exploateringsavtalet.
E

Tekniska anläggningar

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter,
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen.

Konsekvenser av planens genomförande
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för
bebyggelse.
Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn,
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn.

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502

Planbeskrivning

Sida 20 av 22

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar.
Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs.
Avtal
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB UpplandsBrohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt
köpeskilling.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering,
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av
detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB UpplandsBrohus.

Fastighetsbildning
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, för att försäkra
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. Av exploateringsavtalet framgår att denna ska regleras över
utan ersättning. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra del längs med
Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre förutsättningar och
fastighetsgräns.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Riskanalys för farligt gods
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder
krävs för området.
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Geologisk undersökning
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark
Teknisk försörjning
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av
Upplands-Brohus. E.ON som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett uområdet.
Ledningar
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13:
• E.ON, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.
• Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge
säkras.
• Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
• Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.
• Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 1:71 som idag är planlagd för
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor
Plankostnader
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av detta avtal skall ombesörjas av kommunen
och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter att detta
avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft.

Lagfart
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus.
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Avgift för vatten och avlopp
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och UpplandsBro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av
Norconsult, Bjerking, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också
bidragit till arbetet.
Upprättad 2020-01-14
Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlsson
Planchef

Madeleine Nilsson
Planarkitekt
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Andreas Silander
Projektledare exploatering

Planbeskrivning

Planområdet markerat med röd streckad linje.
2020-01-14
Bilaga 3 till exploateringsavtal kopplat till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)
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Vår beteckning
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för del av Härnevi
1:71, Köpmanvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Detaljplan för Köpmanvägen, daterad den 14 januari 2020 antas i
enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
2. Granskningsutlåtande, tillhörande detaljplan för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.), daterat den 25 oktober 2019, godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge dåvarande
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi
1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda
möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi
1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar.
Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september
2016. Ett reviderat förslag sändes ut för granskning mellan 2 april 2019- 26
april 2019.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
från 2010.Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs
Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus och utveckla
stråket mellan Bro centrum och tågstationen, i linje med kommunens
översiktsplans intentioner.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag







ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019
Plankarta, den 14 januari 2020
Planbeskrivning, den 14 januari 2020

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

Datum

2020-01-14

Vår beteckning

KS 15/0521

Ärendet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs
Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att
ge kommunens bostadsbolag möjlighet att utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen
stärkas genom bebyggelsens placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av
den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken
idag, samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och
planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs
Köpmanvägen. Parkering sker inom kvartersmark med en in- och utfart mot
Köpmanvägen.

Barnperspektiv
Planområdet består idag delvis av en grusplan som används av barnen i
området. Grusplanen är eftersatt i underhåll och skulle behöva rustas upp.
Eftersom platsen är eftersatt i underhåll kan den upplevas som öde och
kvällstid en mindre trygg plats att befinna sig på. Med ett tillskott på bostäder
som kommer överblicka området är förhoppningen att en känsla av mänsklig
närvaro kan bidra till att platsen kan utnyttjas även under dygnets mörka
timmar. Kommunen hoppas även kunna rusta upp platsen och utveckla den till
en plats som inbjuder till lek och rekreation. (KF § 4, 2010).

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Plankarta, den 14 januari 2020
2. Planbeskrivning, den 14 januari 2020
3. Granskningsutlåtande, den 14 januari 2020
Beslut sänds till
 AB Upplands-Brohus
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
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UPPLYSNING
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infrastrukturpropositionen 1996/97:53
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BRO

Henric Carlson
Planchef

Madeleine Nilsson
Planarkitekt

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

ANTAGANDE
Planhandlingar

Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Illustrationsplan, ej juridiskt bindande.Skala 1:1000 (A3)

DETALJPLAN
NORMALT PLANFÖRFARANDE
Upprättad enligt PBL (2010:900)
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Revidering
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Genomförandetiden upphör
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ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

nr 1502

Bro
Upplands-Bro kommun
Normalt planförfarande

Planbeskrivning

Översiktskarta med planområdet markerat med mörkblå heldragen linje.
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-01-14
Denna planbeskrivning, 2020-01-14
Fastighetsförteckning, 2019-12-04
Behovsbedömning, 2015-05-20

Övriga handlingar
Riskanalys 2016-03-08, Norconsult.
Bullerutredning, 2018-09-14. Senaste revidering 2019-10-16. Tyréns
Dagvattenutredning, 2018-10-31. Senaste revidering 2019-12-02 Bjerking
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att utöka det
allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska kopplingen
mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens
placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar. De nya bostadshusen ska i sin gestaltning
och volym anknyta till Bro stationssamhälles karaktär.
En förutsättning för att kunna bygga de nya husen är att en omplacering av den befintliga gång- och
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som
försörjer närområdet och planområdet med el. I planen anges också hur parkering för de nya
bostäderna ska anordnas.
Vidare anges också i planen hur dagvatten ska renas och fördröjas och under planarbetet har frågor om
risker och störningar avseende buller, transporter av farligt gods och geotekniska förutsättningar
utretts och förtydligats.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande.
Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas
utan förebyggande detaljplaneprogram.

Det aktuella planskedet är antagande där kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502

Planbeskrivning

Sida 5 av 22

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS)
Granskningstid
Antagande (KF)

juni 2016
juni - juli 2016
mars 2019
mars-april 2019
Februari 2020

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900).

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt
slutna gaturum.
Vatten
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln.
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet.
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. enligt
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s.17.
Ekologiskt känsliga områden
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.) inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader.
Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med
småskalig restaurangverksamhet.

Allévägen

Köpmanvägen

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502

Planbeskrivning

Sida 7 av 22

Markägoförhållande
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska UpplandsBrohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrerägen är allmän plats.

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle.
Planområdet är markerat med röd streckad linje.
Observera att norr inte är uppåt.

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad
linje.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur och kulturmiljö
Mark och vegetation
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr, bostäder.
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva
avverkas. På två platser skyddas särskilt värdefulla träd i planen. Även gång- och cykelvägen kommer
flyttas som följd av planen. Gallring av träd på fastigheten ska samordnas med kommunens
trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för
lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska och idrottsplats ger goda förutsättningar för
trygghet och trivsel.
Landskaps- och stadsbild
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent.
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs,
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens
översiktplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. Inom området bedöms totalstabilitet
som tillfredställande då marken är plan och lerans skjuvhållfasthet generellt är medelhög.
Rekreation och friluftsliv
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare.
Fornlämningar
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt
kulturmiljölagen.
För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:1 där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9.
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala
fastigheten Härnevi 1:71.

Allévägen
Kamrervägen

Köpmanvägen

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Övergripande disposition
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan.
Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Byggrätten för
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till
den befintliga strukturen. Detta görs genom att bestämma att byggrätten i den östra delen delas upp i
två.
f2

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6
meter mellan

Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma gång- och cykelbana. Detta
är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan stationen och centrum. I planens
nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i planområdets fastighet för att
skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad parkering längs med gatan som
uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR.

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse.
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Ny bebyggelse, bostäder
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader.
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra
byggnadsarea särskilt för balkonger.
B

har.

Bostäder

Taken ska vara brutna då detta passar in i den karaktär som den omgivande bebyggelsen

Högsta nockhöjd i meter ovan mark
e1000
uppföras

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 kvm per byggnad

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.
n2

Bostadsgård ska finnas

e2000

Största byggnadsarea i kvm
Marken får inte förses med byggnad

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om
behov och intresse finns.
H1

Handel får finnas i bottenvåning

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård.
f1

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående
mellan gata och gård
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För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är
möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan
från nätstationens magnetfält.
Gestaltning
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept
från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse
uppförs, för att vara flexibel över tid.

Exempelbild

Material/byggteknik
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Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs
inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som
tagits fram.
Tillgänglighet
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer
med funktionsnedsättningar.
Offentlig service och kommersiell service
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman,
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor.
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.
Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum,
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär,
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall,
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang,
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler.

Trafik och kommunikationer
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gångoch cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen,
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10.
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.
Utfartsförbud
Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor.
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad.
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast
sportplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge.
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Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås
utökas något jämfört med idag.
GATA

Gata

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som
kommer med cykel.
n1

Parkering får finnas

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del.
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.
På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan.
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark.
GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg
Kollektivtrafik
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.

Störningar och risker
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult
på uppdrag av kommunen.
Buller och vibrationer
För bebyggelsen inom planområdet ska riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 klaras,
eftersom planarbetet påbörjats innan 2015. För senare påbörjade planer gäller Förordning (SFS
2015:216), som tillåter högre ljudnivåer. En bullerutredning har tagits fram av Tyréns, 2018-09-14
rev. 2019-10-16. Den visar att propositionens riktvärde på 55 dBA för ekvivalent ljudnivå utomhus vid
fasad överskrids något på den mest bullerutsatta sidan som vetter mot Köpmanvägen. Värdena ligger
där som mest på mellan 56 och 58 dBA. Både Boverket och länsstyrelsen i Stockholms län
tillsammans med Stockholms stad (i skriften Trafikbuller och planering), har utarbetat praxis med
avstegsfall från dessa riktvärden. Det innebär att bullersituationen kan lösas genom att minst hälften av
varje lägenhets bostadsrum orienteras mot tyst eller ljuddämpad sida. Avstegen får enligt Boverket
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tillämpas i kollektivtrafiknära lägen eftersom bostäder i sådana lägen bidrar till minskat bilberoende
och därmed mindre bullerökning.
Planområdet ligger stationsnära och längs ett kollektivtrafikstråk. Bostäder behöver komma till i Bro
tätort, och i översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för kompletterande bebyggelse.
Sammantaget är det därför rimligt att använda sig av avstegsfall här. Enligt bullerutredningen klarar
alla lägenheter utom två i förslaget en ljuddämpad sida med ljudnivåer under 50 dBA. De två
lägenheterna får värden på som mest 53 dBA. Dessutom överskrids ljudnivåerna på den mest
bullerutsatta sidan med mellan 1 och 3 dBA, vilket är relativt marginellt med tanke på att nuvarande
lagstiftning accepterar nivåer upp till 60 dBA utan vidare åtgärder. Enligt praxis i Trafikbuller och
planering kan även nivåer upp till 55 dBA på den ljuddämpade sidan accepteras i vissa fall, och här
handlar det endast om två fall i kombination med ett marginellt överskridande på den bullriga sidan.
För att ändå undvika att bostäder med en oacceptabelt hög bullernivå kommer till inom planområdet
reglerar en planbestämmelse att enkelsidiga lägenheter inte får orienteras mot den mest bullerutsatta
sidan, Köpmanvägen.
f3

Enkelsidiga lägenheter får inte orienteras mot Köpmanvägen

Bebyggelsen styrs genom bestämmelser så att den ska placeras mot Köpmanvägen. Detta gör att
gårdssidan blir relativt tyst. Det går då att anordna gemensamma uteplatser som klarar en maximal
ljudnivå under 70 dBA samt ekvivalent nivå under 50 dBA, vilket är en del av den praxis som
utarbetats av Boverket respektive skriften Trafikbuller och planering.
f4

Balkonger och/eller terrasser får inte uppföras på fasad mot Köpmanvägen
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Brand
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen.
Solinstrålning
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi
en given plats.
Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på
sommaren får gården mycket sol.
Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet.
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen.
Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under
sommarhalvåret.
(se illustration nästa sida)
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Vår/höstdagjämning

Midvinter

21 juni kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 13.00 (sommartid)

Midsommar

21 december kl 12.00 (vintertid)

23 september kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 13.00 (sommartid)

21 juni kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 21.00 (sommartid)

Radon, översvämning, farligt gods etc.
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt
radonsäkert.
Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08.
Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till
andra ytor med genomsläpplig beläggning.
För att uppfylla fördröjningskravet föreslås raingardens/biofilter för takvatten och två underjordiska
makadammagasin för dagvatten från gårdsyta. Skelettjord föreslås också längs planerad parkering för
fördröjning av dagvatten från parkeringen samt från infartsgatan till parkeringen. Dagvatten från gångoch cykelbanor, både från den som leder till Härneviskolans skolgård och från den som löper längs
Köpmanvägen, föreslås ledas till biofilter med trädplantering.
För att kunna hantera kraftig nederbörd föreslås två lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor
ovanpå makadammagasinen, som tillfälligt tillåts att översvämmas
b1
b2
n4
infiltr 1

Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig
Takvatten ska infiltreras inom egenskapsområdet
Minst 480 kvm av marken ska vara tillgänglig för hantering av dagvatten
Utöver markens funktion som gata och gång-, cykel- och mopedväg ska yta göras
tillgänglig för infiltration avdagvatten.

För att inte låsa utformningen av dagvattenåtgärder i detta skede har ingen särskild plats angetts utan
bara ytor säkerställts.
Med de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer inte dagvattenflödet från området efter exploatering
öka vid ett 20-årsregn jämfört med dagens situation och med dessa åtgärder kommer planen förbättra
utsläppen i dagvatten från planområdet efter exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora
ökade flöden att fördröjningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga.

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvartersmark.
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Vatten och avlopp
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av
detta avses i planförslaget.
Värme
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät.
El, tele, bredband
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som
resten av tätorten.
Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de
nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. Tillgång
till E-området ska säkras med servitut enligt exploateringsavtalet.
E

Tekniska anläggningar

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter,
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen.

Konsekvenser av planens genomförande
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för
bebyggelse.
Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn,
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar.
Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs.
Avtal
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB UpplandsBrohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt
köpeskilling.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering,
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av
detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB UpplandsBrohus.

Fastighetsbildning
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, för att försäkra
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. Av exploateringsavtalet framgår att denna ska regleras över
utan ersättning. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra del längs med
Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre förutsättningar och
fastighetsgräns.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Riskanalys för farligt gods
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder
krävs för området.
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Geologisk undersökning
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark
Teknisk försörjning
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av
Upplands-Brohus. E.ON som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett uområdet.
Ledningar
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13:
 E.ON, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.
 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge
säkras.
 Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
 Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.
 Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 1:71 som idag är planlagd för
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor
Plankostnader
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av detta avtal skall ombesörjas av kommunen
och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter att detta
avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft.

Lagfart
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus.
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Avgift för vatten och avlopp
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och UpplandsBro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av
Norconsult, Bjerking, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också
bidragit till arbetet.
Upprättad 2020-01-14
Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlsson
Planchef

Madeleine Nilsson
Planarkitekt
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014, §158 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Köpmanvägen (del av Härnevi 1:71 m.fl.). Detaljplanen handläggs genom normalt
planförfarande enligt nya Plan- och Bygglagen. (NPBL 2010:900)

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att utöka det
allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska kopplingen
mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens
placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar. De nya bostadshusen ska i sin gestaltning
och volym anknyta till Bro stationssamhälles karaktär.
En förutsättning för att kunna bygga de nya husen är att en omplacering av den befintliga gång- och
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som
försörjer närområdet och planområdet med el. I planen anges också hur parkering för de nya
bostäderna ska anordnas.
Vidare anges också i planen hur dagvatten ska renas och fördröjas och under planarbetet har frågor om
risker och störningar avseende buller, transporter av farligt gods och geotekniska förutsättningar
utretts och förtydligats.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 §85 att sända ut förslag till detaljplan för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i nya Plan- och
bygglagen (NPBL, SFS 2010:900).
Detaljplaneförslaget var under tiden 22 juli – 5 september 2016 utsänt för samråd och skickades till
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/kopmanvagen). Samrådet annonserades i Mitt i
Upplands-Bro den 19 juli 2016.
Samrådsmöte hölls den 25 augusti klockan 18.00-20.00 i Verkstaden i Brohuset. Cirka 20 personer
deltog. Synpunkter som inkommit har redovisats på karta i det format som de lämnades in vid
samrådet, kartan finns tillgänglig hos Upplands Bro kommun.

Hur granskningen har bedrivits
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2019 §6 att sända ut förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, på granskning enligt reglerna för normalt förfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 2 april – 26 april 2019 utsänt för granskning och skickades till
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/kopmanvagen). Granskningen annonserades i
Upplands-Bro bladet den 30 mars 2019 och i Mitt i Upplands-Bro den 2 april 2019. Den kungjordes
också i DN och SvD den 2 april 2019.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har trettioen (31) yttranden inkommit till kommunen, varav
en är en skrivelse som är undertecknad av tjugonio (29) fastighetsägare och grannar i området. Av
dessa inkom sex (6) yttranden efter granskningsperiodens slut. Dessa sex behandlas på samma sätt
som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2019-05-24

2

Lantmäteriet

inkom 2019-04-26

3

Trafikverket

inkom 2019-04-26

Kommunala nämnder
4

Tekniska nämnden

inkom 2019-05-24

5

Äldre- och omsorgsnämnden

inkom 2019-05-28

6

Bygg- och miljönämnden

inkom 2019-05-28

7

Socialnämnden

inkom 2019-05-28

8

Utbildningsnämnden

inkom 2019-06-10

Övriga remissinstanser
9

E.ON Värme AB

inkom 2019-04-25

10

Vattenfall Eldistrubition AB

inkom 2019-04-04

11

Svenska Kraftnät AB

inkom 2019-04-16

12

Trafikförvaltningen Region Stockholm

inkom 2019-04-09

13

E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2019-04-24

Fastighetsägare
14

Privatperson 1

inkom 2019-04-18

15

Privatperson 2

inkom 2019-04-20

16

Privatperson 3

inkom 2019-04-14

17

Privatperson 4

inkom 2019-04-19

18

Privatperson 5 - 6

inkom 2019-04-24

19

Privatpersoner 7

inkom 2019-04-25

20

Privatperson 8

inkom 2019-04-26

21

Privatperson 9 - 10

inkom 2019-04-24

Privatpersoner och övriga
22

Privatperson 11

inkom 2019-04-17

23

Privatperson 12

inkom 2019-04-22

24

Privatperson 13

inkom 2019-04-24
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25

Naturskyddsföreningen Upplands-Bro

inkom 2019-04-26

26

Privatperson 14

inkom 2019-04-26

27

Privatperson 15

inkom 2019-04-26

28

Privatperson 16

inkom 2019-04-26

29

Privatperson 17

inkom 2019-04-26

30

Hembygdsföreningen Bro-Låssa

inkom 2019-04-26

31

Privatperson 18

inkom 2019-04-26

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71
m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens
kommentarer.

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2019-05-24

Länsstyrelsen inled mer att konstatera att man inte tror att det finns anledning att överpröva
planen under förutsättning att kommunen tar hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter avseende
miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet.
Gällande dagvatten menar Länsstyrelsen att kommunen behöver förtydliga vilka av de
föreslagna åtgärderna enligt dagvattenutredningen som kommer tillämpas vid byggnation.
Eftersom kommunen varit otydlig i redovisningen av vilka åtgärder som kommer genomföras
har inte kommunen säkerställt att dagvattenåtgärder som vidtas kommer vara tillräckliga för att
uppnå miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver säkerställa att
nödvändiga åtgärder vidtas exempelvis genom planbestämmelser
Kommentar
1.2

Planbestämmelser har lagts till i plankartan för att säkerställa att de dagvattenåtgärder som
krävs för att miljökvalitetsnormen uppfylls ska genomföras. Planbeskrivningen har också
uppdaterats för att förtydliga dessa.
Avseende buller påpekar Länsstyrelsen att för planer påbörjade före 2 januari 2015 ska följa
riktvärden angivna i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 men att det i den samlade
bedömningen. av planens lämplighet kan vägas in ny kunskap om trafikbullerförordningen.
(SFS 2015:216). Vidare påpekar Länsstyrelsen att det finns felaktigheter i bullerutredningen
som bör åtgärdas för att säkerställa att korrekta uppgifter gällande buller används. Ett
förtydligande från kommunen gällande tyst gård bör göras i planbeskrivningen. I den nuvarande
bullerutredningen visar beräkningar att fasaden mot Köpmanvägen kommer att ha en ekvivalent
ljudnivå mellan 56-58 dBA. Om beräkningarna stämmer så innebär det att riktvärden enligt
infrastrukturpropositionen överskrids något. Med hänsyn tagen till riktvärdena
trafikbullerförordningen anser dock Länsstyrelsen att detta överskridande är av sådan marginell
betydelse att planen ändå kan anses ha acceptabla ekvivalenta ljudnivåer. Dock anser de att
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resonemanget kring ekvivalentnivåerna kan utvecklas i planhandlingen med förklaring till
varför inte åtgärder enligt infrastrukturpropositionen vidtas.
Kommentar
1.3

Bullerutredningen har uppdaterats med korrekt indata avseende trafikmängder från
järnvägen. Planbeskrivningen har också uppdaterats utifrån det resonemang Länsstyrelsen
framför gällande vilka bullerföreskrifter som gäller för planen och en upplysning har lagts till
i plankartan för att förtydliga detta.
Länsstyrelsen skriver att kommunen bör vara tydligare, baserat på den geotekniska utredning
som tagits fram, att det inte föreligger risk för ras och skred för planområdet.

Kommentar
1.4

2

En text har lagts till i planbeskrivningen gällande ras och skred för att förtydliga att det inte
föreligger risk enligt den geotekniska utredningen som tagits fram
Lantmäteriet

inkom 2019-04-26

Lantmäteriet framför synpunkter om att det E-område som är utlagt på kvartersmark kan vara
svårt att klara access till om inte det säkerställs att det kommer vara möjligt att skapa ett servitut
för att säkra åtkomsten till E-området.
Kommentar
2.1

I planbeskrivningen har ett resonemang kring access till E-området utvecklats. Innan flytt av
den befintliga stationen kommer ett avtalsservitut upprättas mellan fastighetsägaren och
nätstationsägaren. I detta avtal kommer även accessen till E-området behandlas.
Lantmäteriet påpekar att plankartan bör ha en uppdaterad grundkarta samt att illustrationsplanen
inte bör finnas med på plankartan.

Kommentar
2.2

Grundkartan uppdaterades till granskningen, dock användes inte denna i den version av
plankartan som skickades till granskning. Den senast uppdaterade plankartan är den som nu
använts. Utöver detta är fastighetsförteckningen uppdaterad i samband med att
antagandehandlingarna färdigställdes. Avseende illustrationsplanen har en förtydligande text
lagts till för att förklara att den ej är juridiskt bindande. Dock är dess funktion för att
förtydliga utförandet viktig och den tas därför inte bort ur plankartan.
Lantmäteriet anser att kommunen behöver förtydliga att kommunen har rätt till inlösen av mark
för allmän plats utan överenskommelse.

Kommentar
2.3

3

En förtydligande text om inlösen av allmän platsmark ska ske utan ersättning, enligt
exploateringsavtalet, har gjorts i planbeskrivningen
Trafikverket

inkom 2019-04-26

Trafikverket påpekar att bullerutredningens indata för trafikmängd inte stämmer med deras
underlag. De ser behov av uppdatering av underlag för tåglängd och hastighet. Dessa uppgifter
bör justeras i bullerutredningen, och ses över om riktvärden nås med indata. Vidare ser de gärna
att ekvivalenta och maximalnivåer för väg och järnväg redovisas separat och sammanräknat.
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Som det är nu redovisas väg och järnväg endast sammanräknat, och det är då inte möjligt att se
vilka maximalnivåer som hänvisas till väg eller järnväg
Kommentar
3.1

Bullerutredningen har reviderats med de korrekta uppgifterna och hänsyn har tagits till detta
i planhandlingarna.

Kommunala nämnder
4

Tekniska nämnden

inkom 2019-05-24

Tekniska nämnden ser positivt på de aspekter av planen som bidrar med att främja
cykelanvändning med högt p-tal för cykel och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik
på Köpmanvägen.
I anslutning till de övergångställena som planeras ser Tekniska nämnden att det skulle vara
positivt med hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Sådana åtgärder ska dock
samrådas med kommunen, trafikförvaltningen samt kommunens bussentreprenör.
Kommentar
4.2

Genomförandet av planen förutsätter inte någon särskild utformning av vägen. Det som
föreslås av tekniska nämnden är möjligt att genomföra med den föreslagna planen.
Tekniska nämnden ser mycket positivt på att det är inritat utfartsförbud i planen på de ställen
som är direkt olämpliga att i framtiden bygga utfarter på. Dock är det olämpligt att ha utfart mot
Köpmanvägen på grund av den stora trafikmängden som passerar och att utfarten korsar gångoch cykelvägen. Det skulle vara mycket bättre att samla in- och utfarten mot Kamrervägen för
att öka trafiksäkerheten.

Kommentar
4.3

I samrådskedet har Tekniska nämnden uttalat sig om möjligheter till in- och utfart till
planområdet. Då hänvisades planavdelningen till att använda Köpmanvägen som access till
planområdet genom en in- och utfart. Kommunens planavdelning har arbetat fram förslaget
efter det yttrandet.
Tekniska nämnden anser att kommunen behöver beskriva dagvattensituationen tydligare och
säkerställa att den ökade mängden dagvatten som exploatering av grönytan innebär tas omhand
inom planområdet.

Kommentar
4.4

Ett avsnitt med mer utförlig information om dagvatten har lagts till i planbeskrivningen. Se
även kommentar 1.2.
Tekniska nämnden ser positivt på den ambitiösa hanteringen av avfall inom planområdet. Det är
viktigt att säkerställa framkomlighet för avfallsbilen genom att skylta de kantstensparkeringar
som ska användas korrekt.

Kommentar
4.5

Hur trafikreglerna längs gatan utformas och skyltas bestäms inte i planen.
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5

Äldre- och omsorgsnämnden

inkom 2019-05-28

Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på planförslaget som är tillgängligt och har goda
service och kommunikationsförutsättningar. Kontoret förutsätter att buller och byggtrafik
kommer att hålla sig till gällande regler och lagar under byggnationen för att undvika att
störningar
6

Bygg- och miljönämnden

inkom 2019-05-28

Bygglovsavdelningen yttrar sig gällande planbestämmelser som bör förtydligas för en bättre
genomförbarhet av detaljplanen. Bygglovsavdelningen vill att det ska vara tydligare beskrivet
vad som avses med nockhöjd, avstånd till gata samt prickmark för att kunna säkerställa en
enklare hantering av bygglovsärenden samt genomförbarheten av planen.
Kommentar
6.1

Planbestämmelserna har förtydligat i plankartan för att minimera utrymmet för feltolkningar
vid bygglovshandläggningen.
Landskapsbilden i Bro stationssamhälle blir påverkat av den nytillkommande bebyggelsen.
Bygglovsavdelningen gör bedömningen att området inte förvanskas och att planerade
byggnader bidrar till en varsam årsring för Bro stationssamhälle.
Enligt dagvattenutredning ”uppnås reningskravet från Upplands-Bro kommun (80%
reningseffekt) för bly, zink, kadmium och suspenderat material. För ämnena fosfor, kväve,
koppar, krom, nickel, kvicksilver och olja uppnås ej 80% reningseffekt dock understiger
föreningshalter riktvärden 2M och recipientens situation försämras inte efter exploatering”.
Miljöavdelningen ser en oro över recipientens möjligheter att uppnå och behålla den ekologisk
och kemiska statusen enligt miljökvalitetsnormerna, då recipienten är mottagare av flera andra
områdens dagvatten.

Kommentar
6.3

Enligt den dagvattenutredning som har tagits fram för detta planområde kan de efterfrågade
minimikrav som ställs för en detaljplan uppnås för detta område med hjälp av
dagvattenåtgärder som makadammagasin, översvämningsbara ytor, raingardens och
skelettjord.
Miljöavdelningen saknar information om vald typ av dagvattenrening. Nu finns det förslag på
olika typer av rening för olika delar av områden med dagvatten. Men man har inte bestämt om
det är dessa lösningar som man ska använda vid rening av dagvattnet. Det framgår att ”De
föreslagna anläggningarna har antagits ha en utformning med ett visst djup, porositet och
utbredning. Detta är bara exempel och själva utformningen kan ändras i ett senare skede,
förutsatt att fördröjningsvolymen är densamma.” För att kunna hantera kraftig nederbörd
föreslås två olika lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor ovanpå makadammagasin,
som tillfälligt tillåts att översvämmas. Miljöavdelningen anser att infiltrationsmöjligheterna i
området är dåliga då marken består av lera (postglacial finlera, lera, silt). Områden för
dagvattenhantering bör framgå på plankartan.

Kommentar
6.4

Se kommentar 1.2
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Det är inte tydligt vad det är för typ av lek som är markerat på de ytor som ska fungera som
översvämningsytor och där makadammagasinen ska ligga. Miljöavdelningen vill upplysa om att
försämring av omhändertagande av dagvatten kan ske om man tex placerar en lekpark med
gummimaterial som fallskydd på de tilltänkta områdena. Detta bör tydliggöras i detaljplanen.
Kommentar
6.5

En bestämmelse om att 50% av marken ska göras genomsläpplig har lagts till.
Sid 9. I bullerutredningen: ”Köpmanvägen trafikeras av bussar, buller från dessa uppgår till som
mest 80 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Det ställer höga krav på fasadens och fönstrens
ljudisolering och måste beaktas i projekteringen så att krav på högsta trafikbullernivåer inomhus
innehålls. Fönsterdörrar har normalt sett lägre ljudisolering än fönster, varför fönsterdörrar bör
undvikas mot Köpmanvägen.” Även om det troligtvis är verksamheterna på bottenplan som
avses är det viktigt att i val av fönster med mera för lägenheterna också beaktar
ljudisoleringsegenskaperna. De maximala ljudnivåerna som beräknats i bullerutredningen är
höga och det finns risk att de boende utsätts för buller inomhus om ljudisoleringen inte är
korrekt. Krav på ljudisolering bör ställas i detaljplanen. Miljöavdelningen har sedan tidigare
även mottagit klagomål kring vibrationer från busstrafik utefter Köpmanvägen vilket är
ytterligare en aspekt att beakta då upplevelsen av buller förstärks av upplevelsen av vibrationer.

Kommentar
6.6

Ett resonemang angående buller har utvecklats i planbeskrivningen. Se också kommentar 1:3.
På sidan 11 i planbeskrivningen står det att ”Handel får finnas i bottenvåningen för att
möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om behov och intresse finns.” Det finns
alltid en risk att en del verksamheter kan ge upphov till olika former av störningar för de boende
i huset. Verksamheter i bostadshus bör begränsas i detaljplanen så att de inte är av sådan
karaktär att de innebär risk för störningar i form av till exempel buller, lukt eller udda tider.

Kommentar
6.7

7

Det är inte möjligt att i detaljplanen specificera vilken typ av handel som ska tillåtas i de
eventuella lokalerna. Inte heller finns det möjlighet att använda begrepp som att
verksamheterna ej får vara av ”störande karaktär”. Fastighetsägaren som hyr ut lokalerna
behöver ta ansvar för att alla hyresgäster kan ha bra villkor i byggnaderna. En notering om
detta har lagts till i planbeskrivningen.
Socialnämnden

inkom 2019-05-28

Socialkontoret anser att det är positivt att planområdet är tillgängligt och kan passa som bostad
åt Socialnämndens målgrupper som har en funktionsnedsättning. Det framkommer till exempel i
planbeskrivningen att tillgängligheten i form av kollektivtrafikförsörjning och närhet till
samhällsservice är mycket god. Vidare ska området vara tillgängligt för personer med
funktionsnedsättningar då området har små höjdskillnader. Socialkontoret ser överlag positivt
på den föreslagna exploateringen och har inget att erinra mot förslaget. Kontoret anser dock att
det är av vikt att den befintliga idrottsplatsen inom planområdet fortsatt är tillgänglig för
spontanlek/spontanidrott och utevistelse för nämndens målgrupper, framförallt barn och
ungdomar. Även de fornlämningar i form av hällristningar som finns inom fastigheten direkt
norr om planområdet bör vara tillgängliga för betraktande.
Kommentar
7.1

Större delarna av grusplanen kommer bevaras och förhoppningsvis kan den upplevas som
något mer trygg under dygnets mörka timmar när flera byggnader och en känsla av mänsklig
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närvaro kan upplevas från de nya byggnaderna. Den intilliggande fastigheten ingår inte i
planområdet.
8

Utbildningsnämnden

inkom 2019-06-10

Utbildningskontoret har i en tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 yttrat sig i ärendet. Då inget
nytt finns att tillägga anser Utbildningskontoret ärendet besvarat med hänvisning till tidigare
svar.

Övriga remissinstanser
9

E.ON Värme AB

inkom 2019-04-25

E.ON Energilösningar har idag inga fjärrvärmeledningar som berörs av dessa byggplaner. Vi
noterar även att det är aktuellt att förse fastigheterna med fjärrvärme, vilket vi gärna hjälper till
med. Befintlig fjärrvärme finns längst med Norrgårdsvägen i höjd med Gamla Sparbanken.
10 Vattenfall Eldistrubition AB

inkom 2019-04-04

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller
inom dess närområde och har därmed inget att erinra.
11 Svenska Kraftnät AB

inkom 2019-04-16

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.
12 Trafikförvaltningen Region Stockholm

inkom 2019-04-09

Trafikförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.
13 E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2019-04-24

Vår befintliga nätstation kommer att flyttas till nytt läge, flytt av E.ONs anläggningar såsom
nätstation och kablar bekostas av den som det begär om inget annat föreskrivs i avtal eller
lagstiftning, vem som skall bekosta flytt av E.ONs anläggningar skall vara utrett innan
detaljplanen vinner laga kraft.
13.1

Av exploateringsavtalet framgår att exploatören ska bekosta flytt av ledningar.

Fastighetsägare
14 Privatperson 1

inkom 2019-04-18

Själv tycker jag inte om denna idé alls. Delvis kommer ljusinsläpp förmodligen bli mindre
eftersom lägenheterna står precis framför oss.
Kommentar
14.1

Kommunens planavdelning har låtit ta fram solstudier som visar på de konsekvenser som
planförslaget medför. Under vissa delar av året kommer bostäderna på andra sidan
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Köpmanvägen påverkas av viss skuggning. Solstudierna finns att ta del av i planbeskrivningen
på sida 16.

Vi är många småbarnsfamiljer som bor här så vi vill självklart att det ska bli färre bilar
längs denna sträcka som möjligt och dessutom kommer trafiken bli hårdare! Egentligen vill
vi inte ens att bussar passerar den här sträckan. Det kommer bli bilar överallt om projektet
är genomfört!
Kommentar
14.2

En del av syftet med genomförandet av detaljplanen är att öka tryggheten på Köpmanvägen
genom byggnation som möter upp gaturummet samt addering av gång- och cykelväg för att
möjliggöra för en framtida, mer trafiksäker, koppling mellan Bro centrum och tågstationen.
För att främja kollektivt resande på denna plats har det lagt till gott om cykelparkeringar och
närheten till både buss och pendeltåg bör uppmuntra till ett kollektivt resande. Vidare har inoch utfart begränsats till en plats för att minimera störningar från tillkommande bilresor.

Utsikten påverkas även på framsidan av huset när det består av bostäder och det är inget vill
ha samt fotbollsplanen kommer nog att försvinna, inte heller bra idé. Det kommer att bli
väldigt tätt i området och gröna försvinner så mycket!
Kommentar
14.3

Fotbollsplanen i sig ligger utanför planområdet och kommer inte påverkas av byggnationen.
En positiv aspekt kan vara att fotbollsplanen kommer upplevas mer trygg med en närvaro till
bostäderna byggs i närheten till planen. En del av den grusade ytan kommer dock att ingå i
planområdet och utgöras av grönyta på tomtmark.

15 Privatperson 2

inkom 2019-04-20

Vi har starka synpunkter på er nuvarande plan att bygga hyreslägenheter längs
Köpmanvägen. Kommande bygge kommer att skymma vår sikt och innebära minskade
ytor för barnen att leka och cykla på. Flera hus längs Köpmanvägen består av barnfamiljer
och det vore mycket tråkigt om de fick minskade ytor att röra sig på. Dessutom använder
Härnevi skola fotbollsplanen som ska bli parkeringsplatser till barnens gympalektioner. Att
inskränka på barnen i sådan hög utsträckning är olyckligt.
Kommentar
15.1

Kommunen noterar synpunkten. Förhoppningen är att barnen fortsättningsvis kommer
använda fotbollsplanen och längdhoppsbanan för utelek och gymnastik. Den största delen av
grusplanen kommer bevaras och fotbollsplanen ligger utanför planområdet.

Den redan hårt trafikerade vägen kommer dessutom att belastas ytterligare med fler boende
och därmed fler med bil och folk på väg till och från tåget. Detta är också en stor
säkerhetsrisk för barnen mot bakgrund av att många barn använder vägen till och från skola
samt för lek under helgerna.
Kommentar
15.2

Se kommentar 14.2.

Utöver en redan mycket hårt trafikerad väg har vi även problem med buller. Buller längs
Köpmanvägen har redan varit påfrestande för oss och i och med ett kommande bygge med
fler personer boende på en liten yta kommer detta påverka oss ytterligare, i en mycket
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negativ riktning. Vi har redan problem med skakning på huset när buss och större bilar
passerar utanför. Vi kan inte heller sova med öppet fönster i sovrummen ut mot
Köpmanvägen. I och med fler boenden och själva bygget av bostadshusen kommer
skadorna på våra redan påfrestade hus öka ytterligare. Att tillägga är att radhusen längs
Köpmanvägen inte är byggda för att klara av tung trafik och så tätt boende. Uppstår det
ytterligare problem med våra hus under och efter ett bygge kommer det att medföra
konsekvenser både för er och för oss, något som både ni och vi vill undvika. Vi är flera som
lämnat in liknande synpunkter till er kring detta så vi hopas verkligen ni kan ta med detta i
beaktande i samband med beslut.
Kommentar
15.3

Som vid all byggnation i tätbebyggda områden ställs krav för byggarbetsplatserna. Att bo i ett
tätbebyggt område innebär för de flesta att det någon gång kommer att vara byggarbeten som
sker i närheten till den egna bostaden. Vid byggnation där det föreligger risker med
exempelvis sprickor eller sättningar på omgivande bebyggelse är det brukligt med en
besiktning på omgivande byggnader för att säkerställa att skador inte uppkommer under
byggnationen.

16 Privatperson 3

inkom 2019-04-14

Idag passerar bussar på gatan och det bullrar och mullrar så det hörs och störs in i sovrummen i
vårat hus. Eftersom det inte är tillåtet att bygga staket som är tillräckligt högt för att fungera
som bullerplank emot vägen, finns ingenting vi kan göra åt det. Bygger man då också höga
byggnader på andra sidan gatan så kommer ljudet att studsa mot byggnaderna och öka mer hos
oss. Har kommunen gjort undersökningar av den förväntat ökade bullernivån i fastigheterna i
närheten, när bygget är klart samt under byggets gång? Har kommunen gjort några
undersökningar gällande säkerheten längs Köpmansgatan om man ska köra stora byggmaskiner
där, när där redan idag är trångt när tex en buss och en bil möts på gatan? Vi motsätter oss starkt
bygget då vi menar att det kommer att orsaka oss buller och störningar under byggets gång, och
att insyn på vår gård blir total ifrån husen när de är klara, och vi inte kan göra något åt det då ett
så högt staket är omöjligt att bygga när vår fastighet ligger så pass långt upp som den gör.
Kommentar
16.1

Kommunens planavdelning har låtit genomföra en bullerstudie som redovisar
bullersituationen på Köpmanvägen. Bullerutredningar har främst undersökt hur en framtida
boendemiljö för de som flyttar in i husen kommer att se ut. Se även kommentar 15.3.
Vår fastighet blir idag vandaliserad då och då av förbipasserande mellan Bro Station och Bro
Centrum, de går in på går gård och förstör planteringar och välter blomkrukor. Med tre stora
hyreshus kan vi inte tänka oss att detta kommer att minska, snarare öka. Kommunen städar
mycket dåligt längs med vägen och de passerande kastar också skräp och cigarettfimpar in på
vår tomt. Har kommunen gjort några planer för utökat städande längst med gatan?

Kommentar
16.2

Planer på att öka skötselintensiteten på Köpmanvägen är inte något som har samband med
detaljplanen men som med alla upplevda brister kan man alltid lämna in en felanmälan om
sådant som man anser behöver komma till kommunens kännedom. (Detta gör enklast genom
kommunens hemsida. Se även kommentar 14.2)
Däremot kan tillkommande bebyggelse leda till en ökad mänsklig närvaro längs
Köpmanvägen vilket i sin tur kan leda till minskad vandalisering.
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17 Privatperson 4

inkom 2019-04-19

Vi anser att det kommer påverka oss boende negativt, det är redan idag god insyn från
gångvägen utanför in på våran fastighet, det har man kunnat avhjälpa med lättare buskar eller
dylikt för andra fastigheter, tyvärr för oss på XXX finns inte denna möjligheten då vi ligger
högre och det inte går att lösa på det sättet. om man lägger ett 4 våningshus på andra sidan gatan
får man direkt insyn till våran fastighet och vi får försämrat privatliv på vår baksida av
fastigheten.
Kommentar
17.1

Höjden på husen har bedömts som rimliga utifrån en avvägning av behovet av att förtäta
bebyggelsen i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som hänsyn tas till befintlig bebyggelse.
Det som också oroar oss är att redan idag passerar det bussar som skapar ett dovt mullrande
varje gång dom passerar, det är mer än 10 gånger per timme som en buss kör förbi, om det
byggs flera byggnader mitt emot så kommer det mullrande ljudet att kunna studsa emot
byggnaden och förstärkas ytterligare innan det kommer till oss på fastigheten, oftast idag när vi
vistas på utsidan får vi pausa samtal och vänta tills bussen passerat, det gäller även övrig
fordonstrafik men det är bussarna som är de mest högljudda.

Kommentar
17.2

Bullersituationen avseende bussar bedöms inte förändras. Se även kommentar 15.3
Några andra frågor som dyker upp, hur har man tänkt att den gångvägen man har ritat ut på
andra sidan gatan ska ansluta till befintliga gångvägen från bro centrum? per idag är det en
skymd korsning när man kommer från den sidan man vill bygga på och ska över till andra sidan.
Risken för att en olycka kan hända är stor, med följd att personbilar eller bussar kanske blir
tvungna att väja och då således hamnar in på våran fastighet där våra barn kommer att leka på
tomten, Helt oacceptabelt att man riskerar våran familj på det sättet, det krävs mer undersökning
och betryggande åtgärder. Det räcker inte med att det är 30 på sträckan, bussarna kör redan
fortare och vissa bilister kör ännu snabbare än så ned för raksträckan, speciellt farligt att ingen
bromsar ned och visar hänsyn.

Kommentar
17.3

De illustrerade gång- och cykelvägar som ritats in i planhandlingarna är del av det större
projektet för att öka trafiksäkerheten på Köpmanvägen. Det är meningen att det som läggs ut
som en möjlighet för i denna plan kommer att bli del av en större helhetslösning för hela
Köpmanvägen. När hela projektet genomförs beror på den tekniska nämnden som ansvarar
för budget och genomförande av gatuprojekt.
Det är första gången vi har fått höra om dessa byggplaner sedan vi flyttade in för över 1 år
sedan och vi förstår inte hur man tänkt att det ska motiveras att bygga dessa för kommunen när
vi hört att man har svårt att hyra ut befintligt bestånd man redan byggt? det kommer även också
påverka oss negativt i form av minskat värde på fastigheten att man bygger hyresbostäder i så
stort antal, och minskad natur/park/mark för oss boende att röra sig på, tex så spelar barnen
fotboll på planen bakom bygget, detta är bekräftat av 2 oberoende mäklare vi har varit i kontakt
med.

Kommentar
17.4

Planuppdraget för Köpmanvägen gavs 2015 så planerna för detta har funnits i flera år.
Detaljplanen var utsänd till samråd 2016 och därefter har materialet bearbetats innan det
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skickades ut för granskning under april 2019. Fotbollsplanen ligger utanför planområdet. Se
även kommentar 14.3 och 15.1.
18 Privatperson 5 - 6

inkom 2019-04-24

Varför överhuvudtaget ska kommun/Upplands-brohus bygga ett 4 våningshus på
Köpmanvägen? Varför bygger man inte på Tegelstaden istället, där går det att bygga hur högt
som helst utan att förstöra bebyggelsen i Gamla Bro. På Lejondalsvägen har det byggts 3
våningshus, men mitt i gamla Bro där det finns villor ska det byggas 4 våningshus?
Kommentar
18.1

Att bygga hus upp till fyra våningar högt ligger i linje med kommunens Översiktsplan
gällande Bro. Vidare finns tydliga riktlinjer i översiktsplanen om att utveckla stråket mellan
Bro centrum och stationen och att man i närheten av stationen ska bygga tätt med förbättrade
gång- och cykelkopplingar- något som vi har arbetat med i denna plan. Detta för att öka
tryggheten och trafiksäkerheten.
Det ska bli en paradgata till Bro centrum, det har diskuterats att station ska flyttas närmare
Galoppbanan, hur blir det då med paradgatan?? Hur tänker ni när det är planerat att varje
boende i det ev nya 4 våningshuset bara ska ha en halv bil/hushåll, dom flesta har 1-2 bilar, och
var ska alla dessa bilar parkera? Är det tänkt att dom ska parkera på Kamrervägen?

Kommentar
18.2

Det finns inga planer på att flytta stationen. Kommunen planerar för ett lägre p-tal för bilar i
kollektivtrafiknära lägen för att uppmuntra ett kollektivt resebeteende. Planen har ett generöst
p-tal för cyklar med 2 platser per hushåll då många målpunkter och service finns inom
cykelavstånd från planområdet.
På grusplan vid Härneviskolan, där barnen ska kunna aktivera sig, med bollsporter, där har
kommun gjort en provisorisk parkeringsplats för att det ska kunna parkeras där i veckorna,
lördag till söndag är den o princip full med bilar !? Vem är det som använder den
parkeringsplatsen? Varför ta bort det lilla grönområde som finns i gamla Bro, där även
skolbarnen kan leka, frågan är också vad händer med fotbollsplan vid Härneviskolan?

Kommentar
18.3

Se kommentar 14.3 och 15.1.

19 Privatpersoner 7

inkom 2019-04-25

De 29 personerna beskriver en upplevd process där samrådstid och granskningstid har förlagts
till perioder då många är bortresta samt att det upplevs som att kommunen inte har tagit till sig
av de synpunkter och åsikter som tidigare har framförts.
Kommentar
19.1

Kommunens planavdelning tackar för synpunkten och tar till sig kritiken. När samråd eller
granskning förläggs till semestertider, något som vi försöker undvika, tar vi alltid lite längre
tid än de ordinarie 3 veckor som är lagstadgat för att försöka se till att alla invånare får
samma chans till att vara med och påverka.
Skrivelsen beskriver fyra delar med planen som upplevs som problematisk. Den första delen
avser rekreation.” Fin och högkvalitativ rekreationsyta försvinner och viktig lekyta blir
parkeringsplats. Att den sista grönytan i denna del av Bro försvinner försämrar för alla boende i
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området. Dessutom tas en stor yta som är tänkt till lek för barn och elever på Härneviskolan
bort. Detta minskar inspirationen till rörelse o lek som är så viktig för speciellt barn i unga år för
att motverka fetma, diabetes o annan ohälsa. Detta påverkar även den psykiska ohälsan i vuxen
ålder med högre sjukskrivningstal som följd (vilket även kommer drabba Upplands-Bro
ekonomiskt då en del av de boende kommer att utgöra basen för arbetskraften i kommunens
egna verksamheter).”
Kommentar
19.2

På sikt finns det planer att utveckla ytan bakom planområdet för att få en mer högkvalitativ
yta som kommer flera till gagn, dessa planer är dock en politisk och ekonomisk fråga som
ligger utanför Planavdelningen befogenheter. Se kommentar även kommentar 14.3 och 15.1.
Den andra delen som anses vara problematisk är parkeringar. ” Vi vet redan idag att slarvigt
planerade områden skapar parkerings- och trafikkaos. Det senaste exemplet i raden är från
området vid Lidel i Kungsängen. Där är situationen kaosartad och det är svårt att hitta
parkeringsplatser för både besökande och boende i området. I Bro har inflyttningen tagit fart i
huset vid gamla brandstationen och parkeringsplatserna lyser ännu med sin frånvaro. I nuläget
är grusplanen ockuperad av bilar, om än tillfälligt, men vart ska alla bilar vara parkerade när väl
den lilla parkeringsplats som fanns vid Härneviskolan är återställd? Dessutom skall de slåss om
parkeringsplatser med de nya boende och ännu fler bostäder planeras nedanför Härneviskolan.
Det antagande om 0,5 bilar per hushåll för boende nära stationen i Bro bygger i bästa fall på ett
dåligt antagande om att Bro har samma genomsnitt som resterande tätortsboende i
stockholmsregionen. Man har inte tagit i beräknande att det råder halvtimmestrafik och ett inte
helt ovanligt scenario är att man tar bilen till Kungsängen om man jobbar inne i stan för att inte
problem med den opålitliga SL-trafiken skall påverka privatlivet. Till detta kommer att boende i
Bro är väldigt beroende av bil för att ta sig till övrig samhällsservice då vi ligger ”på landet”. En
mycket liten del finns på gång och cykelavstånd. Barkaby ligger inte speciellt bra till för ett
besök via allmänna transportmedel. Ett besök dit i det närmaste kräver en bil. Har man häst eller
golf som intresse, sysslor vilket satt Upplands-Bro på kartan, går det helt enkelt inte att ta sig till
sin syssla utan bil. Slutsatsen blir att även ensamstående och små barnfamiljer i hög
utsträckning har minst en bil, och ibland två. Varför har kommunen inte tagit med de verkliga
behoven i sina beräkningar utan bara gått på en schablon för hela regionen där
innerstadsperspektivet dominerar?

Kommentar
19.3

I den statistik som finns över bilinnehav i Bro kan sägas att faktorer som påverkar bilinnehav
är om det är boende i markbostad eller flerbostadshus samt närhet till pendeltågsstationen.
Sammantaget är bedömningen att antalet parkeringsplatser är väl avvägt med hänsyn till
dessa faktorer.
Den tredje delen avser trafiksituationen. ”Mot ovanstående om parkering kan tilläggas att
skolan s ökade antal elever i kombination med ökat antal ”stationsnära” bostäder givetvis
kommer leda till ökad trafik på Köpmanvägen. Borde kommunen inte pressentera en hållbar
helhetsplanering för området med hållbara långsiktiga trafiklösningar innan man planerar in
detaljer för boende. Vi ser en reell risk för rejält ökad trafik på Kamrervägen bland annat på
grund av detta bygge då boende i dessa tre nya hus ska ut med sina bilar på samma fil som trafik
till och från skolan trängs med bussarna. Det kommer bromsa upp trafikflödet rejält på
morgonkvisten, ev med sena bussar som följd. Vi anser att en bra lösning på den rådande
trafiksituationen rimmar illa med att försöka klämma in ytterligare parkerings/lastplatser
framförde tänkta huskropparna på köpmanvägen. Vi anser istället att kommunen borde börja
planera för en minskning av användandet av köpmanvägen och försöka leda om
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genomfartstrafiken runt området, både bilar o bussar. Hur tänker kommunstyrelsen om det
förslaget?”
Kommentar
19.4

Se kommentar 4.3
Den sista delen är att bygga på höjden. Att bygga på höjden i ett område med låg bebyggelse
smälter helt enkelt inte ihop med övrig äldre arkitektur här i denna del av gamla Bro. Man
hänvisar i dokumentet till både de nya och höga husen på Bagarvägen och de lite lägre på
Stationsvägen som höga byggnader, men dessa hus ligger ganska långt från de tre nu föreslagna
byggplatserna. Att bygga så högt som 4 våningar på uppåt 15 meter kommer fullständigt att
förstöra det arkitektoniska lugn som den nuvarande låga bebyggelsen inger. Till detta kommer
att alla grannar runtomkring kommer att få rejält större insyn från de lägenheter som ligger högt
upp. Detta kommer, enligt flera mäklare, att minska priset på omkringliggande hus/bostäder.
Hur rimmar dessa tankar med kommunens vision om ett trivsamt o småskaligt Bro, som inte ska
bli som den missmatch av byggnader vi kan se i och runt Kungsängen centrum där man nu, i ett
desperat och dyrt försök, jobbar för att rädda det som räddas kan av det lilla som finns kvar av
torget? Det är en betydande olägenhet att bygga så högt och tätt som planeras enligt förslaget då
det inskränker på det privata för de boende.

Kommentar
19.5

En förtätning av bebyggelsen i Bro, längs med Köpmanvägen och med höjder upp till och med
fyra våningar, ligger i linje med den utveckling som föreslås i Översiktsplanen (ÖP2010).

20 Privatperson 8

inkom 2019-04-26

Vi som bor i XXX tyckte inte att det är bra att bygga 3 stycken 4 våningshus på
Köpmanvägen i Bro.
Kommentar
20.1

Kommunen noterar åsikten. Se även kommentar 19.5 och 25.1

21 Privatperson 9 - 10

inkom 2019-04-24

Bro ligger på landsbygden, det är ett faktum vare sig man gillar det eller inte. Det innebär inte
per automatik en nackdel utan kan vara en resurs att ta tillvara. Vi själva valde att flytta till Bro
just på grund av den lantliga karaktären med stora grönytor och luft mellan byggnaderna. Vi vill
inte bo i en stad och ha en husvägg som utsikt. Det är vi inte ensamma om, de flesta som bor i
Bro gör väl det för att de faktiskt vill bo just här. Tre fyravåningshus, eller i förlängningen ett
större antal fyravåningshus längs hela Köpmanvägen, avviker från den befintliga miljön med
småhus. Det kommer att förändra områdets karaktär, och det för all framtid. Låt området
behålla sin speciella karaktär så att det även i framtiden är attraktivt och lockar till sig
människor.
Kommentar
21.1

Se kommentar 19.5 och 25.1.
Det planerade bygget kommer att innebära en stor försämring i hela Gamla Bro men speciellt
för oss som bor närmast. Vi på andra sidan vägen från bygget kommer att få en hög husvägg
som utsikt istället för en öppen yta med de vackra träden i Härneviparken, som vi kan njuta av
nu. Eftersom husen blir så mycket högre än våra kommer vi att få full insyn i de rum som vetter
mot Köpmanvägen det vill säga kök, toalett och ett av sovrummen. Det känns mycket olustigt
och det inkräktar verkligen på vår privata sfär och kommer att bli till stor olägenhet för oss alla.
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Dessutom skyms eftermiddags och kvällssolen vilket har en negativ inverkan på våra tomter
och även för ljusinsläpp från det hållet. Andra grannar ligger så till i förhållande till
nybyggnationen att deras fastighet skuggas större delen av dagen. Om det istället byggdes
tvåvåningshus, liknande Bo-klok-husen, skulle dessa negativa konsekvenser inte uppstå.
Kommentar
21.2

Se kommentar 14.1.
Med de planerade husen kommer folkmängden i området öka rejält. Med en ökad folkmängd
kommer också trafiktrycket att öka. Vi anser det vara väldigt naivt att räkna med 0,5 bil per
hushåll i det planerade bygget. Även om man kan ta pendeln till arbetet eller till nöjen så har de
flesta som bor i Bro behov av att ha en bil om man vill ta sig någonstans utanför de centrala
delarna. Många hushåll har dessutom behov av två bilar. Trafiktrycket är redan idag stort på
Köpmanvägen men kommer att bli betydligt värre med 45 hushålls bilar som ska in och ut från
de 22 parkeringsplatserna. Var resten av de boende med bil ska parkera är höljt i dunkel.
Dessutom passerar det 200 bussar per dygn. Köpmanvägen är idag så smal att två bussar nätt
och jämnt kan mötas. Därför anser vi att genomfartstrafiken borde ledas runt området för att få
en bättre fungerande infrastruktur. Det borde göras även som trafiksituationen ser ut idag men
särskilt angeläget blir det med tanke på det planerade bygget.

Kommentar
21.3

Se bl.a. kommentarer 16.2 och 19.3
Området där nybyggnationen planeras lyfts fram som särskilt attraktivt för barnfamiljer. Det
som framhålls som positivt är parken med gräsytor och grusplanen med tennisbana/ basketplan,
som nyttjas av skolan. Just de delarna kommer ju att försvinna vid en byggnation, det blir inte
mycket grönyta kvar, tennisbanan försvinner och även grusplanen blir mindre. Kvar finns den
tungt trafikerade Köpmanvägen. När grönområdet försvinner, och även en del av grusplanen,
finns inte de förhållanden kvar som enligt planen gör den här platsen idealisk för barn att bo på.
Hur tänkte ni där?

Kommentar
21.4

Se kommentar 14.3 och 15.1 samt planbeskrivningen sida 9 där planområdet har markerats
på ett flygfoto.
Vi ifrågasätter också om markförhållandet där husen planeras verkligen är lämpligt för att
bygga så höga hus som 15 meter. Att marken här är instabil märker vi dagligen eftersom våra
hus, som bara är i två plan, skakar varje gång när bussar och andra tunga fordon passerar. Hur
kommer den instabila marken att påverka ett fyravåningshus?

Kommentar
21.5

Kommunens planavdelning har låtit ta fram en geoteknisk undersökning och den redovisar
förhållanden som pekar på att det är möjligt att bebygga planområdet. Enligt den geotekniska
undersökning som genomförts inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna
behöva pålas för en stabil grundläggning. Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med
platta på mark.
Det är viktigt att bygga nya bostäder så att folk har någonstans att bo men det är än viktigare att
man trivs och mår bra där man bor. Det gäller alla, både de nyinflyttade och de som redan bor i
området. I detta förslag har ingen hänsyn alls tagits till oss som redan bor i området. För att få in
45 lägenheter på en alldeles för liten yta, som dessutom är Gamla Bros enda kvarvarande
grönyta, körs vi över fullständigt, våra behov av en bra boendemiljö räknas inte. Våra
synpunkter i processens tidigare skeden har det inte heller tagits någon hänsyn till.
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Härneviparken är liten men den är en viktig oas för oss, och även för många andra. Det sitter
ofta människor på bänken mitt i parken och det är ett omtyckt promenadstråk. Även skolbarnen
har använt gräsytan ända fram till staketet för lek på rasterna och i undervisningen. Det finns ett
stort egenvärde i att ha utrymme mellan hus och att det finns gröna oaser. I byggnadsförslaget
för Bro Prästgård 6:31 lyfts vikten av att ha tillgång till grönområden fram, att ”låta hela
gaturummet bli en grönare utemiljö där gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt med
park och gata”. Samma sak borde gälla även här, för oss. Varför gör det inte det?
Kommentar
21.6

Se kommentar 14.3 samt 15.1.
Vi befarar att möjligheten för oss att ha synpunkter på de här byggplanerna mest är ett spel för
gallerierna. Vi tror inte att våra invändningar kommer att resultera i några förändringar i
planerna, allt är redan beslutat. Förutom Härnevi 1:71 m.fl. planeras det dessutom ett stort nytt
bostadsområde i närheten av oss, Trädgårdsstaden, som kommer att ytterligare förändra Bro
med ett ordentligt ökat invånarantal. Det innebär att de betingelser som fanns när vi för fem år
sedan valde att investera i ett radhus och bosätta oss i Bro försvinner.

Kommentar
21.7

Det finns flera utvecklingsplaner runt om i hela kommunen precis som i hela Stockholm.
Lägen som ligger i anslutning till spårburen kollektivtrafik är utpekade som
utvecklingsområden i RUFS2050 och nya bostäder bör placeras i dessa lägen för att främja
ett hållbart samhälle.

Privatpersoner och övriga
22 Privatperson 11

inkom 2019-04-17

I en mailkonversation framförs synpunkten att det är viktigt för personer med behov av
permobiler att hissar i kommande bebyggelse har tillräckligt stora mått för att vara tillgängliga.
Kommentar
22.1

Måtten på hissar styrs inte i detaljplan utan i bygglovsskedet. Måtten på hissar ska följa
Boverkets byggregler. (BBR)

23 Privatperson 12

inkom 2019-04-22

Jag vill att ni ska veta att grusplanen som ligger vid det planerade bygget nyttjas väldigt flitigt
av Härneviskolan. De äldre barnen spelar fotboll på planen varje rast nästan året runt. Planen
används i undervisningen i idrott och hälsa från höstterminens start till vecka 44 samt från andra
veckan efter påsklovet fram till terminsslut. Vi har skoljoggen för de yngre samt andra
idrottsevenemang där. Vad jag kan se i detaljplanen försvinner skolans längdhoppsbana samt en
liten del av planen. Jag önskar att ni tar detta i beaktande så att undervisningen kan fortsätta där
då det skulle ta alldeles för lång tid att gå med barnen till bro IP eller Råby fotbollsplan. Undrar
även vidare om det skulle vara möjligt att flytta längdbanan samt förlänga grusplanen åt skolans
håll. Kan vi inte använda planen blir det katastrof för oss. Vi kommer att få mycket stora
problem med att sysselsätta de äldre barnen med rörelserelaterad aktivitet och
utomhusundervisningen skulle bli otroligt lidande. Hoppas som sagt att det går att hitta en bra
lösning som funkar för alla.
Kommentar
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23.1

Se kommentar 14.3 och 15.1 samt planbeskrivningen sida 9 där planområdet har markerats
på ett flygfoto.

24 Privatperson 13

inkom 2019-04-24

Trafiken runt Bro station kommer att öka. Redan idag trängs bilar med bussar på Köpmanvägen
– som knappast kan sägas vara gjord för busstrafik. Att bara dra in ytterligare trafik i området
känns mindre lämpligt. Hela området runt Bro station kräver en ordentlig trafikplanering. Den
bör ske innan man ger ytterligare bygglov. Under byggnationen kommer det att bli problem
med framkomlighet. Köpmanvägen är bredare än t.ex. Härnevi skolväg, men definitivt inte
anpassad för all den trafik som uppstår vid denna byggnation eller när fastigheterna på Härnevi
skolväg rivs och ersätts av flerfamiljshus.
Kommentar
24.1

Se kommentar 15.3. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för Bro och i denna
behandlas även trafiksituationen. Arbetet är pågående.
Se på den byggnadsstil som använts vid den gamla brandstationstomten, dvs Härnevi skolväg 9.
Där har översta våningen dragits in, försetts med trä utvändigt. Det ger byggnaden ett positivt
intryck från gatan. Byggnationen förändrar radikalt den småskaliga byggnationen genom att tre
hus i mycket stort format byggs. Är det verkligen önskvärt i Bro? Trivsel är en viktig fråga
liksom natur. Hur har man resonerat där?

Kommentar
24.2

De bestämmelser som finns avseende utformning syftar till att ge byggnadderna ett uttryck
som överensstämmer med det som finns i Gamla Bro idag. Se även kommentar 19.5 och 25.1.

25 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro

inkom 2019-04-26

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro anser att platsen för den planerade bebyggelsen inte har
några högre naturvärden. Vi anser dock inte att planförslaget stämmer överens med inriktningen
i kommunens översiktsplan. Enligt ÖP2010 så skall orten Bro i Upplands-Bro kommun behålla
sin karaktär av landsbygd och inte ha hus högre än 3 våningar. (Denna inriktning har
kommunen redan avvikit från både på Bagarvägen och vid gamla brandstationen.) Flera nya
bostadsområden som byggts och som planeras i kommunen har en stadsprägel, till exempel
Trädgårdsstaden i Bro, där planerna ersätter ”riktig” natur med vad anlagd park vilket rimmar
illa med ÖP:s ambition om landsbygdsprägel.
Kommentar
25.1

I bebyggelseinriktningen för Bro (ÖP2010, sid 78) står bl.a ”Bibehåll Bros måttliga skala där
flertalet byggnader inte är mer än fyra våningar höga” samt att Bro ska förtätas nära stationen
och att mark inte ska upplåtas till enfamiljshus. Förslaget anses ligga i linje med dessa
planeringsinriktningar.
Naturskyddsföreningen vill också påpeka att genom denna typ av ”förtätningar” så minskar eller
försvinner ofta den så viktiga närnaturen.

Kommentar
25.2

Se kommentar 14.3 och 15.1
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26 Privatperson 14

inkom 2019-04-26

Förslaget är inte anpassad till den befintliga miljön. Förslaget om att bygga ett 4 vånings
hus motsätter jag mig. Max 3 våningar är maximalt för att husen skall passa in i den gamla
miljön. Så att taklinjen kan anpassas gentemot Härnevi skolväg nr 2.
Kommentar
26.1

Se kommentar 19.5 och 25.1.

Annan synpunkt är att man tar bort möjligheten för att bygga lokaler för lokala
entreprenörer på köpmanvägen och stationsområdet. Som t.ex. ett café eller ett bageri.
Denna plats vore utmärkt rent kommersiellt då många passerar där dagligen. En blandning
av verksamheter och boende, som anpassas till omgivningen. Skapar en grund för en
trivsam hållbar utveckling i Upplands-bro. Och särskilt i Bro. Till detta räknas också att
matrialvalet anpassas till befintlig bebyggelse och utformning. Staketet av inpregnerad trä
vid övergångsstället vid Bro station vittnar om att denna känsla inte alltid finns. Det måste
vara bättre att göra rätt än att göra om.
Kommentar
26.2

Planen ger möjligheten att ha kommersiella lokaler i bottenvåningen.

27 Privatperson 15

inkom 2019-04-26

Fyra våningar anser jag blir för högt, dom bör hålla samma höjd som husen har på motsvarande
sida av Köpmanvägen. Jag tror att många fler än jag har samma synpunkter just på höjden, tänk
OM, är det bara ekonomin som får råda.
Kommentar
27.1

Se bl.a. kommentar 19.5 och 25.1.

28 Privatperson 16

inkom 2019-04-26

Jag tycker att ni är jättedumma som tänker bygga massor på Köpmanvägen. Ni saboterar
Bro, ni förstör fotbollsplanen och basketplanen. Jag går på härneviskolan och vi använder
fotbolsplanen jättemycket. Basketplanen får ni inte bygga på. Om ni tänker riva pizzerian,
gör inte planer på det.
Kommentar
28.1

Kommunens planavdelning tackar för åsikterna. Pizzerian ingår inte i detta planområde, den
kommer alltså inte påverkas av detta projekt. Se kommentarerna 14.3 samt 15.1 gällande
fotbollsplanen.

29 Privatperson 17

inkom 2019-04-26

Hur ser ni som beslutar på att ni bygger bort en stor del av den lila plana yta som Härneviskolan
har till förfogande för att vara ute och spela fotboll och basket m.m? Skolan använder planen
och grönytorna runt fotbollsplanen, samt basketplanen dels på gymnastiklektionerna men även
under raster och dagar då skolverksamheten är stängd. Bla springs Härnevis skollopp runt hela
ytan. Dagens barn behöver ytor för fysisk aktivitet, både spontan och schemalagd. Att då välja
att bygga hus och parkeringsplatser på den lilla yta som finns sänder inte bra signaler till
kommunens barn. Skolan växer och behöver flera ytor där barnen kan få vara och leka.
Dessutom är hela skolan byggd i en backe vilket innebär att plana ytor är en bristvara. Eleverna
blir även fler då den snart är helt 2 parallellig. Hur tänker ni när ni bygger en aktivitetspark
Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502

Granskningsutlåtande

20(24)

direkt utanför ytterdörren på Råbyskolan, samt en stor fin gräsplan med konstgräs lr. iaf nylagt
gräs bredvid Finnstaskolan, men låter Härnevi ha en liten gammal grusplan som inte har rustats
upp på många år. Det är minst sagt pinsamt att ha en så stor snedfördelning av resurser i de
olika skolornas närområden. Skolan har inte personal att avvara för att gå iväg till ngn
lekpark/fotbollsplan längre bort, utan behöver kunna vara i nära anslutning till skolan för att
snabbt kunna få förstärkning eller gå tillbaka snabbt om något inträffar (oavsett om det är bråk
eller sk "inrymningar". Barnen skulle behöva flera basketkorgar, höjdhopp- och längdhoppsgrop
samt kulstötningsyta för att i närområdet ha möjlighet att röra på sig och testa på olika
aktiviteter. Eller varför inte återställa de tennisbanor som har legat i anslutning tidigare? På
vintern kan ni med fördel se till att isen faktiskt håller en rimlig kvalitet så att barnen kan få fler
tillfällen än ett per år att lära sig åka skridskor. Alla barn har inte föräldrar som tar iväg dem till
ishallar för att lära sig åka skridskor, utan behöver stöttning från skolan för att få den
möjligheten. Jag förstår att ni vill att Bro ska växa, men gör det inte på bekostnad av elevernas
möjlighet till rörelse. Jag hoppas att ni kan minska antalet hus så att ni inte behöver bygga
parkeringsplatser på barnens basketplan.
Kommentar
29.1

Se kommentar 14.3 och 15.1.
Dessutom passar det inte in med fyravåningshus i centrala Gamla Bro. Huset vid gamla
Brandstationen har indragen fjärdevåning och ligger i direkt anslutning till Härneviskolan som
är byggd på en höjd vilket gör att detta kan passa in som stationsnära byggnad. Däremot
kommer husen på Köpmanvägen finnas i allas blickfång som går från stationen (tills ni flyttar
stationen om det finns planer på det.) Jag och många andra som bor i Bro, bor här just för att
husen är låga och det finns en lantlig känsla. Om dessa hus byggs i fyra våningar så kommer
den känslan försvinna. De husen som tjänstemannen på kommunen hänvisar till (3
våningshusen som ligger utmed Stationsvägen), är byggda i en svacka och man kan då inte
jämföra dessa och säga att det är likvärdigt att bygga fyra våningar på köpmanvägen som hon
ville påskina. Ska det promt byggas, bygg då färre och lägre hus, varför inte fortsätta med
liknande hus som på andra sidan köpmanvägen, dvs. skapa lägenheter med radhuskänsla i 2
våningar? Då får även barnfamiljer möjlighet att ge barnen varsitt rum vilket är svensk standard
om man inte ska räknas som trångbodd. Utöver ovan, kommer fyra våningshusen förstöra vår
soliga altan på vintern (XXX), då de kommer att skugga delar av vårt hus och tomt.

Kommentar
29.2

Se kommentar 16.1.

30 Hembygdsföreningen Bro-Låssa

inkom 2019-04-26

På samrådsmöte i Brohuset den 25e augusti 2016 informerade planarkitekten att det föreligger
ett krav på minst 15 hyreslägenheter. I nuvarande planbeskrivning nämns att bygganden ska ha
4 våningar där varje våning ryms cirka 4 lägenheter. Detta innebär att en byggnad redan
kommer att uppfylla kravet på en minimum av 15 lägenheter. Eftersom 3 byggnader är planerat
kommer total antal lägenheter vara cirka 48 lägenheter. Detta betyder ett enormt överskott av
antal lägenheter jämfört med kravet. Genom att minska byggnadshöjden kan man ändå
bibehålla kravet för antal lägenheter där byggnader passar bättre in i Bros stadsbild.

Kommentar
30.1

Förutsättningarna för projektet har ändrats under planprocessens gång med större krav om
flytt av elnätsstationen, gång- och cykelvägar har tillkommit. Visserligen finns en ambition om
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att uppföra kostnadseffektiva byggnader för bostäder i det allmännyttiga beståndet men det är
positivt i sig att förtäta i detta kollektivtrafiknära läge. Se även bl.a. kommentar 19.5 och 25.1
Byggnader föreslås utformas enligt ett typhus som NCC har tagits fram efter koncept från
Sverige kommuner och landsting (SKL). Typhuset som föreslås är en modell som passar in i ett
nybyggnadsområde, såsom Barkarby villastad. Eftersom det gamla delen av Bro samhället
består av 2 vånings villor och 2 vånings radhus passar föreslagen bebyggelse för Köpmanvägen
inte i stad- och landskapsbilden. Som referens hänvisar vi till planbeskrivningen av detaljplan
för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen), nr 1205. Byggnadens utformning är framtagen med
gamla Bro stadsbild i åtanke. I planbeskrivningen Landskaps- och stadsbilden står: Anpassning
till läget i gamla Bro är viktigt för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området är
småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata
villatomterhar en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam
behandling av gatumiljö och en väll avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett
välkommet tillskott till bebyggelse i gamla Bro. Sedermera står beskrivet under Gestaltning att:
Byggnader ska utformas med god arkitektur och hänsyn till omgivande stadsbild. Byggnader på
Bagarvägen har numera uppförts som våningshus med sadeltak. Föreslagen NCC typhus efter
SKL konceptet för planen Köpmanvägen bidrar inte till ett varsamt komplement för
nybebyggelse i gamla Bro. Bro-Lossa hembygdsförening anser att det är av stort vikt att
bibehålla karaktär av lågbebyggelse i gamla Bro. I planbeskrivningen för detaljplan Gamla
brandstationen i Bro (Härnevi 1:17), nr 1404, finns en kartering över byggnader med mer än 2
våningar i området. Nu, efter genomförandet av planer 1404 och 1205 har det kommit till ännu
fler höga byggnader. Dock alla dessa byggnader är lokaliserat på ytterkanten av det gamla Bro
samhälle. Vid det nu föreslagen plan Köpmanvägen (nr 1502) föreslås 3 st. byggnader mitt i det
gamla samhället med ett för stadsbilden för högt utförande och en icke varsam vald utformning.
Det saknas helt enkelt, som beskrevs i plan 1205 Bagarvägen, en utformning med god arkitektur
och hänsyn till omgivande stadsbild. För att bibehålla stadsbilden i samhället och få en bättre
helhetsverkan föreslår Bro-Lossa hembygdsföreningen en annan utformning av bygganden.
Byggnadens utformning skall ha ett sadeltak som passar in i stadsbilden, som man även vald att
göra i plan 1205 Bagarvägen. Samtidigt föreslås en minskning av nockhöjden, alternativ ett
införande av en byggnadshöjd som motsvarar 2 våningar.
Kommentar
30.2

Se ovanstående och nedan kommentar samt kommentar 24.2
Om kommunen vidhåller sitt krav på nuvarande nockhöjd anser vi att takform ska anpassas till
det historiskt dominerande form ”sadeltak”. Nya byggnader på Bagarvägen har blivit ett
dominerande inslag i stads- och landskapsbilden med sin sadeltaksutformning. Det historiskt
högsta bygganden i gamla Bro samhälle är det gamla bageriet på fastigheten Bro Prästgård 6:11
(Bagarvägen 15). Utformningen av taket är även här ett sadeltak. Alternativ till ett sadeltak kan
vara ett ”mansardtak”. Byggnaden på fastigheten Bro Prästgård 6:14 (Prästvägen 10). Huset är
utformat med ett mansardtak. Från kulturhistoriskt perspektiv efterfrågar Hembygdsföreningen
att kommunen prioriterar vikten av gamla Bro historiska låghuskaraktär framför en
vinstdrivande utveckling som bäst tillämpas i område utanför ett tätt- bebyggt och
kulturhistoriskt bostadsmiljö.

Kommentar
30.3

Planbestämmelser om taklutning för att säkra sadeltak på byggnaderna har lagts till i
plankartan.

31 Privatperson 18

inkom 2019-04-26

Ett av problemen är att husen kommer att skymma eftermiddagssolen för oss som faktiskt bor
här på andra sidan vägen. Solen är ett av dom absolut viktigaste anledningarna till att vi valde
Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502

Granskningsutlåtande

22(24)

att flytta till Köpmanvägen, det har haft enorma effekter på både mig och min familjs
välbefinnande. Det kommer dessutom att leda till ökad insyn och inverka på vårt privatliv och
trivseln i att bo i området. Med dessa två saker i beaktande lär bostadspriserna i området
påverkas negativt.
Kommentar
31.1

Se kommentar 14.1.
Ett annat problem är den redan hårdtrafikerade Köpmanvägen. När fler ska in och ut mitt i
sträckan lär leda till ännu större trafikproblem och stockningar än vad vi redan har. Här vill jag
även tillägga att antalet uppskattade bilar per hushåll enligt planen är ganska lågt, jag tror att vi
ska räkna med fler bilar i området än 0,5 per hushåll. Halvtimmes trafik och avståndet till t ex
Willys och övriga delar av Bro kräver nästan en bil per hushåll. Vi kommer nog att se en hel del
kreativa parkeringslösningar av boende i området om vi inte adresserar problemet på realistiskt
sätt.

Kommentar
31.2

Se kommentar 16.2 och 19.3.
Sedan tycker jag att det är olämpligt att bryta trenden i det lågt bebyggda området med ett
betonghus på fyra våningar, detta är ett praktexempel på vad den världsberömda arkitekten Jan
Gehl kallar för ‘Bird Shit Architecture’! Något som planeras från ett helikopterperspektiv utan
någon som helst hänsyn till folket som faktiskt bor och kommer att bo där. Det kommer
definitivt att kännas överväldigande och i högsta grad påträngande med tre huskroppar i den
skalan som föreslås i detta område. Området på andra sidan järnvägen är ju perfekt att bebygga
med höga hus utan problem om man så vill. Det är en helt ny mark som inte borde inverka på
någon över huvud taget. Begränsa antalet huskroppar till två och maximalt två våningar högt.

Kommentar
31.3

Se kommentar 19.5 och 25.

Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:
•
•
•
•
•

Takvinkel på byggnaderna har reglerats till mellan 15-30 grader.
En reviderad bullerutredning har tagits fram med uppdaterad indata och planbestämmelser för
buller har lagts till.
Bestämmelser för dagvattenhantering har lagts till i plankarta.
Planbestämmelser e1, p1 och prickmark har förtydligats i plankartan.
Förtydliganden kring servitut som läggs ut för access till E-området.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskningen är av så begränsad
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras.
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Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt:
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 6
Privatperson 8
Privatperson 19
Privatperson 20
Privatperson 3
Privatperson 4
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatperson 18
Privatperson 10
Privatperson 9
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
Privatpersoner 7
BRF Köpmanvägen 2, c/o Jurideko Fastighetspartner
Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:
Privatperson 5
Privatperson 11
Privatpersoner 7
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Privatperson 12
Privatperson 13
Privatpersoner 7
Privatperson 14
Privatperson 15
Privatperson 16
Privatperson 17
Privatpersoner 7
Hembygdsföreningen Bro-Låssa
Privatpersoner 7

Underlagsmaterial
•

Kopior av inkomna yttranden under granskningen.

•

Samrådsredogörelse, daterad 2019-02-05

•

Kopior av inkomna yttranden under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.

Henric Carlsson

Madeleine Nilsson

Andreas Sillander

Planchef

Planarkitekt

Projektledare exploatering

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502

Granskningsutlåtande
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Datum

Beteckning

2019-05-24

402-14290-2019

Enheten för planfrågor
Emma Lindqvist

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
KS 15/0521

Detaljplan för Köpmanvägen omfattande fastigheterna
Härnevi 1:71 i Upplands-Bro kommun
Förslag till detaljplan, upprättat i januari 2019, har översänts till Länsstyrelsen för
granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen
längs Köpmanvägen i Bro tätort, Upplands-Bro kommun, med cirka 45 bostäder i
flerbostadshus.
Planen är framtagen enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 2019-09-05.
Länsstyrelsen framförde att kommunen behöver klargöra dagvattenhanteringen så
att det framgår att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas, tydliggöra att
riktvärden för buller kan innehållas samt säkerställa de geotekniska förhållandena.
Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser,
- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett
lämpligt sätt, eller
- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen tagit del av synpunkter
från Statens geotekniska institut den 24 april 2019, och från Trafikverket den 26
april 2019.

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

E-post/webbplats

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Datum

Beteckning

2019-05-24

402-14290-2019

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att
pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 §
PBL, under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende
miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet beaktas.
Länsstyrelsen anser att kommunen inte har säkerställt att tillräckliga
dagvattenåtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att
genomföras. Kommunen behöver även utveckla beskrivningen av
bullersituationen gällande både ekvivalent ljudnivå, samt förtydliga vilka åtgärder
som krävs för att inte överskrida riktvärden.
Länsstyrelsen framför även en rådgivande synpunkt om att kommunen bör
förtydliga i planbeskrivningen att det inte finns risk för ras eller skred inom
planområdet med anledning av planerad bebyggelse.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas
enligt 11 kap. 11 § PBL.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande synpunkter av betydelse för
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer

Dagvattenutredningen (Bjerking 2019) ger enligt Länsstyrelsen bra förslag till
lokala dagvattenåtgärder som kan förebygga risken för att miljökvalitetsnormer
inte kan följas i Mälaren-Görväln. I planbeskrivningen står det på sidan 5 att
skålningar av kvartersmarkens gräsytor kommer att göras alternativt kan
stenkistor grävas ner. På sidan 17 står istället att samtliga åtgärder som föreslås i
dagvattenutredningen kommer att tillämpas. Vilka åtgärder som ska utföras
behöver kommunen förtydliga i planbeskrivningen.
Enligt Länsstyrelsen har kommunen inte säkerställt att tillräckliga
dagvattenåtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna kommer att genomföras.
Inför antagandet krävs därför att kommunen säkerställer att sådana åtgärder
kommer att genomföras, exempelvis genom planbestämmelser.
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402-14290-2019

Hälsa och säkerhet

Buller
För aktuell plan är det riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53
som ska beaktas. Däremot så kan den samlade bedömningen av planens
lämplighet göras utifrån den kunskap som är tillgänglig, och då kan även
trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) vägas in. Detta resonemang bör
kommunen förtydliga i planbeskrivningen.
I den nuvarande bullerutredningen visar beräkningar att fasaden mot
Köpmanvägen kommer att ha en ekvivalent ljudnivå mellan 56-58 dBA. Om
beräkningarna stämmer så innebär det att riktvärden enligt
infrastrukturpropositionen överskrids något. Med hänsyn tagen till riktvärdena i
trafikbullerförordningen anser dock Länsstyrelsen att detta överskridande är av
sådan marginell betydelse att planen ändå kan anses ha acceptabla ekvivalenta
ljudnivåer. Dock anser vi att resonemanget kring ekvivalentnivåerna kan
utvecklas i planhandlingen med förklaring till varför inte åtgärder enligt
infrastrukturpropositionen vidtas.
Trafikverket har dock i sitt yttrande påpekat att den tåglängd och den hastighet
som utgjort underlag till bullerutredningen inte stämmer. Länsstyrelsen håller med
om att kommunen måste säkerställa att rätt uppgifter används vid beräkning av
buller. Riktvärdena för buller tangeras eller överskrids enligt nuvarande
bullerutredning. Länsstyrelsen anser att det därför är viktigt att kommunen ser till
att rätt underlag används vid bullerberäkningarna, att den planerade bebyggelsen
kan klara riktvärdena och att nödvändiga åtgärder säkerställs för att göra
bebyggelsen lämplig.
Länsstyrelsen har antagit att maximal ljudnivå vid uteplats kommer att klaras i
och med att balkonger och uteplatser mot Köpmanvägen kompletteras med
gemensam bullerskyddad uteplats på bostadsgården. Även detta kan kommunen
förtydliga i planbeskrivningen.
Rådgivande synpunkter/ Övriga synpunkter som har betydelse för
planens genomförbarhet
Nedan följer några av Länsstyrelsens synpunkter som kvarstår gällande råd om
tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen, PBL.
Geotekniska förhållanden
Det framkommer inte i planhandlingarna att det inte finns någon risk för ras eller
skred inom planområdet med anledning av den planerade bebyggelsen. I
underlagsutredningen finns däremot bedömningen att totalstabiliteten är
tillfredsställande då marken är plan och lerans skjuvhållfasthet generellt är
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medelhög. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga det i
planbeskrivningen.

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planchef Tatjana Joksimović. I
ärendets slutliga beredning har planhandläggare Emma Lindqvist deltagit som
föredragande.

Kopia: JK, SL, SM, ÅD, UJ

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-01-13

Sanna Ajaxén
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning

KS 19/0619
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för UpplandsBro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs.
2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun antas.
3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller
från och med 1 mars 2020.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljöoch hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 18 december 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Efter
återremiss från Bygg- och miljönämnden genomförde miljöavdelningen en
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter.
Kommunfullmäktiges återremiss föranleder ingen ny bedömning men ärendet
har kompletterats med kartbilagor och hälsoskyddsföreskrifter för UpplandsBro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

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

Datum

2020-01-13

Vår beteckning

KS 19/0619

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019.



Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7
november 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019



Hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av
Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010



Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun



Kartbilaga 1



Kartbilaga 2

Barnperspektiv
Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av
miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre
välutvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika
typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel
fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i
kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2019
2. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7
november 2019
3. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019
4. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
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Datum

2020-01-13

Vår beteckning

KS 19/0619

5. Hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av
Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010
6. Kartbilaga 1
7. Kartbilaga 2
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§ 289

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 19/0619

Beslut

Ärendet återremitteras med uppdrag att utreda konsekvenserna av beslut enligt
punkterna 3 a), b), och c) i Bygg- och Miljönämndens beslut §105, 7 november
2019.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljöoch hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens
bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora
lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet Efter
återremiss har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort
vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019



Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7
november 2019



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019



Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs.
2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun antas.
3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller
från och med 1 januari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Rasmus Lindstedt (S) yrkar på följande förslag till beslut:
”Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun daterade 201909-12, enligt förvaltningens förslag till beslut till Bygg- och miljönämndens
sammanträde den 7 november 2019, antas.”
Rasmus Lindstedt (S) tar för Socialdemokraternas räkning tillbaka yrkande
enligt ovan och yrkar istället på följande förslag till beslut:
”Återremiss med uppdrag att utreda konsekvenserna av beslut enligt punkterna
3 a), b), och c) i Bygg- och Miljönämndens beslut §105, 7 november 2019.”
Börje Wredén (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut
om återremiss.
Erik Karlsson (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall Socialdemokraternas
förslag till beslut om återremiss.
Camilla Jansson (S) yrkar bifall till Rasmus Lindstedts (S) förslag till beslut
om återremiss.
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Yttranden

Rasmus Lindstedt (S), Börje Wredén (L), Sara Ridderstedt (MP), Erik Karlsson
(V), Camilla Janson (S), Fredrik Kjos och Katarina Olofsson (SD) yttrar sig i
ärendet.
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Sammanträdesdatum:

2019-12-18

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag till beslut samt beslut om att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han finner
därefter att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. De som vill att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till
beslut röstar ”ja” och de som önskar att ärendet återremitteras röstar ”nej”
Efter omröstning finner ordföranden 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”.
Han konstaterar därefter att Kommunfullmäktige har beslutat om att
återemittera ärendet enligt Socialdemokraternas förslag till beslut genom
minoritetsåterremiss.

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Nej
X

Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)

X

Katarina Olofsson (SD)

X
X

Rolf Nersing (S)
Stanislaw Lewalski (M)

X

Martin Nomark (L)

X

Andreas Persson (SD)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Catharina Andersson (S)

X

Lisa Edwards (C)

X
X

Björn-Inge Björnberg (S)
Marcus Sköld (M)

X

Johan Silversjö (SD)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Mats Högberg (M)

X

Annette Nyberg (SD)

X

Avstår
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Sammanträdesdatum:

2019-12-18
X

Rasmus Lindstedt (S)
Paul Gustafsson (M)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Khalouta Simba (V)

X

Kerstin Ahlin (S)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Mats Zettmar (SD)

X

Linda Du Rietz (L)

X
X

Naser Vukovic (S)
Göran Malmestedt (M)

X

Mattias Peterson (C)

X
X

Helena Austrell (S)
Jan Ramstedt (SD)

X

Masoud Zadeh (M)

X
X

Sven-Inge Nylund (S)
Rolf Andersson (M)

X

Börje Wredén (L)

X

Tina Teljstedt (KD)

X

Börje Svensson (SD)

X

Erik Karlsson (V)

X

Annika Falk (S)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Under upprop lämnas 26 röster på ”ja” och 15 röster på ”nej”. Ingen avstår från
att rösta.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
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PROTOKOLLSUTDRDAG

Bygg- och miljönämnden

§ 105

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för
Upplands-Bro kommun
Dnr ADM.2018.511

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;
a)
6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.
b)
7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.
c)
10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) reserverar
sig enligt följande text:
”Grundvattentäkter § 7 bör i sin helhet ingå i föreskrifterna då detta föreskrivs i
9 kap. 10 § miljöbalken. Eldning § 10 Då övriga närliggande kommuner
tillämpar föreslagna tidsperioder är det bland annat ur tillsynssynpunkt bättre
att ha samma period. Vidare är det lämpligare att avsluta eldningen tidigt på
våren då störningarna av utevistelserna på grund av eldning blir mer frekventa
än på sen sommar.”

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019,
reviderad 21 oktober 2019.
 Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70
 Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12
 Miljöbalken (1998:808)
 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF
2010-12-16, § 147)
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
Cirkulär 12:41, SKL, 2012.
 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016
(FÖP 2016)
 VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13
 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018
 Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FNförbundet, 2019.

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag
om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla
från och med 1 januari 2020.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering
Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;
d)
6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.
e)
7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.
f) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för UpplandsBro kommun
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag
om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.
3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla
från och med 1 januari 2020.
4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering
Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljöoch hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar.
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019, reviderad
21 oktober 2019.
Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70
Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF 201012-16, § 147)
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Cirkulär
12:41, SKL, 2012.
Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016 (FÖP 2016)
VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018
Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FNförbundet, 2019.

Ärendet
Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag om miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, bilaga 1-3. Förslaget
innebär att nya föreskrifter har tillkommit och en del tidigare föreskrifter
omformulerats samt någon tagits bort. Förslaget innebär också en ny
dokumentstruktur med egen rubrik för information under varje
ämnesavdelning. Den nya layouten ska förtydliga kring vad som är
kommunens lokala föreskrifter och vad som är annan relevant gällande
lagstiftning inom området.
För att kommunen ska få inrätta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan
att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i
den enskildes frihet. Miljöavdelningen bedömer att förslaget uppfyller kraven.
Bygg- och miljönämnden föreslog den 4 oktober 2018, § 70,
kommunfullmäktige att anta förslag om lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 12, att återremittera
ärendet för att se över §§ 5 och 7, bilaga 4.
Miljöavdelningen har genomfört en översyn av §§ 5 och 7. Bestämmelsen om
spridning av gödsel föreslås vara som i de nu gällande
hälsoskyddsföreskrifterna, bilaga 5, med information om annan gällande
lagstiftning. Bestämmelsen om anmälningsplikt för grundvattentäkter anser
miljöavdelningen vara väl motiverat, tjänsteskrivelsen är kompletterad med
underlag för detta.
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Motivering till inrättande av nya föreskrifter
Avlopp och toalett 2-3 §§
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en
anmälan för inrättande av avloppsanläggning där vattentoalett inte är
inkopplad. I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter föreslås
denna anmälan fortsättningsvis vara utvidgad till tillståndsplikt inom vissa
känsliga områden. I kommunens policy för enskilt avlopp pekas några områden
ut som extra känsliga utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I dessa områden
är det extra angeläget att minimera utsläpp från avlopp som kan påverka miljön
negativt och/eller som kan orsaka olägenhet för människans hälsa, vilket
motiverar denna utökade bestämmelse. Utpekade områden finns i kartbilaga 1.
Föreskriften kan fattas med stöd av 13 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av annat slag av toalett
än vattentoalett har lagts till. Den nya paragrafen innebär att torrtoaletter,
förbränningstoaletter och förmultningstoaletter ska anmäls till bygg- och
miljönämnden innan de inrättas. Detta ger nämnden möjlighet att kontrollera
att det finns ett miljö- och hälsoskyddssäkert omhändertagande av det
uppkomna avfallet, om det så innebär kommunal latrinhämtning eller dispens
för eget omhändertagande. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 3,
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Under informationsstycket ”Annan gällande lagstiftning och information” har
annan gällande relevant lagstiftning lagts in. Mycket av informationen finns
med i gällande hälsoskyddsföreskrifter idag men på ett otydligt sätt.
Miljöavdelningen anser att det är tydligare att flytta ut sådan information till ett
eget stycke så att den inte misstas för att vara en lokal föreskrift. I
informationen har även dagvattendamm lagts till som exempel på annan
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till.
Under stycket om annan gällande lagstiftning och information har
miljöavdelningen även lagt till information om att det inte är lämpligt att tvätta
motorfordon och båtar direkt på hårdgjord yta med hänvisning till
hänsynsreglerna i miljöbalken.
Djurhållning 4 §
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis
krävas tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla de enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899), 39 §, nämnda djur.
Paragrafen föreslås dock revideras till att gälla även områden med
områdesbestämmelser med stöd av hur lagstödet är formulerat. I kommunen
finns två områden med områdesbestämmelser, Tjusta och Storhagen.
Miljöavdelningen föreslår även att föreskriften ska medge undantag för
hållande av 4 hönor eller färre och att endast giftig orm ska kräva tillstånd. Nya
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domar visar att människors oro för ormar inte är skäl nog för en kommun att
kräva tillstånd på orm. Djurskyddet regleras redan i annan lagstiftning och
smittrisken är inte större än för andra sällskapsdjur.
Gödselhantering 5 §
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis
vara förbud för spridning av gödsel närmare än 50 meter ifrån bostadshus inom
detaljplanelagt område. Även kravet på att sprida gödsel på ett sådant sätt att
det inte uppstår luktolägenheter för boende bör finnas kvar samt att organiska
gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det
sprids och brukas ner. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 2
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har det lagts till
information om att Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som
nitratkänsligt, således råder det extra försiktighetsmått vid spridning av gödsel i
kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i Jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS
2004:62 och SJVFS 2015:21.
Även information om att det enligt 37 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd råder anmälningsplikt för att anordna en gödselstad
eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan har lagts
till.
Luftvård och tomgångskörning 6 §
I Upplands-Bro kommun förekommer stillastående förbränningsfordon, främst
inom yrkestrafik, som hålls i gång på ett omotiverat sätt. Detta innebär onödiga
utsläpp som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Det motiverar
att tomgångskörningen regleras i miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.
Förslaget överensstämmer med tidigare bestämmelse i lokala
hälsoskyddsföreskrifter men innebär att stycket ”inom detaljplanelagt område”
tas bort och att omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som
stannat vid broöppning eller järnvägsövergång. Stillastående
förbränningsfordon är en hälsorisk även utanför detaljplanelagda områden. En
kall motor ger upphov till större utsläpp. Både Väg 263 vid Erikssund och Väg
841 vid Stäket kommer att byggas om och få öppningsbara broar. Föreskriften
reglerar även tomgångskörningsförbud vid järnvägsövergångar vilket är
motiverat av att hela kommunen genomkorsas av järnvägen och föreskrifterna
ska gälla flera år.
Punkt 2 gör gällande att förbudet inte gäller om motorn är i gång för att driva
annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning eller
luftkonditionering. Med annan anordning menas här t ex. frys- och kylaggregat
på matvaruleveranser. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 1,
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Grundvattentäkter 7 §
En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av nya
grundvattentäkter inom områden som markerats ut på kartbilaga 2 har lagts till.
Den nya föreskriften syftar till att minska risken för att knapphet på sött vatten
uppkommer vid inrättande av nya grundvattentäkter och för befintliga brunnar
inom dessa områden.
Föreskriften kan fattas med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. Paragrafens första
stycket gör gällande att alla anläggningar för grundvattentäkter ska inrättas och
användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna att
– i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken – föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller
anmälan till kommunen för att inrätta och använda en ny anläggning för
grundvattentäkt i områden där knapphet på sött vatten råder eller befaras
uppkomma. Kommunen får även föreskriva anmälningsplikt, dock inte
tillståndsplikt, för sådana anläggningar som redan finns inom angivna
områden.
Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar
sinar som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. Förslaget på
anmälningsplikt för både befintliga och nya grundvattentäkter, inom de
områden som markerats ut på kartbilaga 2, är för att kommunen ska kunna
kartlägga, bedöma och minimera riskerna att vi får bostäder som inte har
tillgång till vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet.
Av 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
framgår också bland annat ”I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för
människors hälsa skall en bostad särskilt; punkt 6. ha tillgång till vatten i
erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning,
personlig hygien och andra hushållsgöromål.”
De rödmarkerade områdena på kartbilaga 2 indikerar områden där det bedöms
vara upp till 50 procent risk för saltvatteninträngning i grundvattentäkterna. Då
stora delar av de markerade områdena ligger utanför den kommunala
vattenförsörjningen, både befintlig och planerad, är det viktigt att säkerställa en
långsiktig hållbarhet för den enskilda vattenförsörjningen. Något som också
belysts ibland annat Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
2016 (FÖP 2016), VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018, Regionala
vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 samt i de global målen för
hållbar utveckling som antogs i september 2015 ”Agenda 2030”.
Ur FÖP 2016 s. 104
”Bergborrning för dricksvatten i områden med risk för
saltvatteninträngning. I vissa områden i kommunen finns fickor med
saltvatten i bergrunden. Det har sitt ursprung i den forntid då delar av
Sverige var täckt av salt eller bräckt vatten. Du kan se områdena i kartan
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med rubriken ”Saltvatteninträngning” i dokumentet
Planeringsförutsättningar. Om du borrar efter dricksvatten eller bergvärme
och stöter på en sådan saltvattenficka så kan dricksvattnet bli otjänligt.
Därför finns restriktioner för borrning i vissa lägen.”
Ur VA-plan antagen 2018-06-13
VA-översikt, 2.2 Enskild VA-försörjning, 2.2.1 ”Dricksvatten”, s 24
”Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men
det är svårt att ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar
med topografin i landskapet där låglänta områden ger högre risk för relikt
saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror
främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller anmälan och att
kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för
vattentäkterna.”
Plan för enskilt VA, 9. ”Handlingsplan” s 54
”Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt
följande handlingsplan (urval):• Kommunen ska öka kunskapen om
grundvattnet i kommunen och den enskilda vattenförsörjningen.• Bygg- och
miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.”
Ur Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, s. 22
”Det är viktigt att det i kommunernas översiktsplaner redovisas områden
med risk för förhöjda halter av skadliga ämnen eller risk för
saltvatteninträngning, så att detta kan användas som underlag för bland
annat prövning av bygglovsärenden. Hårdare reglering kan införas genom
att ställa krav på tillstånd för enskilda brunnar. Det är också viktigt att
respektive kommun stödjer kommuninvånare med provtagning och
vägledning kring brunnskonstruktion och placering av brunnar. Flera av de
större enskilda vattentäkterna kan behöva vattenskyddsområden eller
uppdaterade skyddsföreskrifter.”
Ur ”Glokala Sverige, Arbetsbok – Agenda 2030” 2019, s. 23 om Mål 6 Rent
vatten och sanitet till alla
”Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl
skyddet av vattnet som dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska
renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av flera svenska lagar som
till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god
tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra
vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många
svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att genomföra
flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i
rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner
arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande
brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.”
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Värmepumpar 8 §
En egen rubrik för värmepumpar föreslås. Det är av betydelse att nya
anläggningar och anordningar som nyttjar yt-, grundvatten eller mark som
värmekälla placeras på sådant sätt att de inte påverkar de befintliga
anläggningarna negativt. Det är också viktigt att anläggandet sker på sådant sätt
att grund- och ytvatten skyddas.
Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en
värmepumpsanläggning. Paragrafen ger också kommunen rätt att föreskriva
om att det ska krävas tillstånd från nämnden att inrätta en sådan anordning
inom kommunen eller inom vissa områden inom kommunen. I förslaget ser
föreskriften i stort sett ut som idag gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Ordet ”värmepumps” har lagts till ordet ”anläggning” så att det står
värmepumpsanläggning. Samma formulering finns i lagstödet som föreskriften
är baserad på. Föreskriften hänvisar också, förutom till kartbilaga 1, även till
kartbilaga 2 som gäller risk för saltpåverkan i bergborrade brunnar. Syftet är
precis som för vid inrättandet av nya dricksvattenbrunnar att minska risken för
knapphet på sötvatten.
Eldning 9-10 §§
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter, för att minimera
negativa effekter på människors hälsa och miljön och undvika olägenheter som
kan uppkomma vid eldningen, är föreslagen regleringen kring skötsel och
tillsyn av eldning fortsatt relevant för kommunen. Föreskriften kan fattas med
stöd av 40 §, punkt 7, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
En ny föreskrift har lagts till. Den nya föreskriften innebär att det inom
detaljplanelagt område är förbjudet att under perioden 1 april – 30 september
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Föreskriften syftar till att minska
risken för olägenhet i form av lukt och rök samt att värna om människors hälsa.
Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 8, förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
I motiven (prop. 1994/95:119 ”Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen
och andra luftföroreningar”, s. 18) till varför kommunerna borde ges
möjligheter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning
inom planlagt område uttalas att ”Utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är
olämpligt i tätortsmiljö. Sådan eldning sker under ofullständig förbränning och
ger upphov till höga utsläpp av kolväten. Röken skapar ofta allvarliga problem
för astmatiker och andra känsliga människor. Löv och mindre kvistar
innehåller värdefulla näringsämnen som bör återföras till marken. Lokal
kompostering är ett bättre alternativ än förbränning.”.
Tidsperioden som förbudet ska gälla har jämförts med några andra kommuner.
Håbo har förbud 1 april – 30 september, ”…ger ofta upphov till störningar för
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närboende. De får in rök i sina bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera
trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen.”, Knivsta och
Norrtälje har samma förbud. Av Järfällas föreskrifter framgår följande:
”…Torrt trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får eldas endast
på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte
strider mot andra föreskrifter eller beslut.”
8 § i gällande hälsoskyddsföreskrifter, om miljögodkända eldningsanordningar,
har tagits bort då det saknas lagstöd, dock ska braskaminer, kakelugnar och
braskassetter med flera vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i enlighet
med Boverkets byggregler. Anmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen
hanteras i särskild ordning, vilket har lagts till som information.
Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har lagts till
information om att eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för
närboende, att trädgårdsavfall, såsom löv och mindre kvistar, i första hand bör
komposteras, att torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras lämnas till
Kretsloppscentralen.
Dispens 11 §
Denna paragraf finns med för att bygg- och miljönämnden ska kunna medge
dispens från de föreskrifterna om så behövs och om så kan ske utan väsentlig
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Övergångsbestämmelser 12 §
Reglerar när miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna träder i kraft samt att äldre
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som startat innan dessa föreskrifter
började att gälla.
Övrigt
Rubrikerna ”Ansökan och anmälan”, ”Avgifter” och ”Sanktioner” har lagts i
slutet som information eftersom detta redan regleras i annan lagstiftning.
Miljöavdelningen erinrar om att Kommunen skyndsamt ska underrätta
länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat.
Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska
kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla
tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

Barnperspektiv
Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av
miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre väl
utvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika
typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel
fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i
kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper.
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Upplands-Bro kommuns
författningssamling
UBKFS 20XX:XX
Ansvarigt politiskt organ

Bygg- och miljönämnden
Diarienummer

BMN ADM.2018.511
Beslutad

Kommunfullmäktige den dd månad 2019
Senast uppdaterad

2019-09-12

Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
Fastställda av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx.
Med stöd av 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Avlopp och toalett
2 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplanelagt område,

samt inom de områden som anges i kartbilaga 1 till denna föreskrift, inrätta annan
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ska anslutas. Exempelvis avloppsanordning
för bad-, disk- och tvättvatten och dagvatten

3 § Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett. Exempelvis torrtoalett, förbränningstoalett, förmultningstoalett och
urinsorterande lösningar.

Annan gällande lagstiftning och information
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från
bygg- och miljönämnden för att:
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en toalett till befintlig avloppsanordning.

1

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en
anmälan till Bygg- och miljönämnden för att:
1. inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till, såsom till
exempel dagvattendamm eller avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten
utanför de områden som anges i kartbilaga 1.
2. ändra en avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Det är enligt miljöbalkens hänsynsregler inte lämpligt att tvätta av båtar, bilar och andra
motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten direkt på gatan. Detta vatten är att se
som ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till intilliggande recipienter. Tvätt får
göras på platser med godkända tvättanläggningar, såsom automattvättar eller Gör-det-självhallar.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver
tillstånd enligt 5 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller
tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om avloppsanordningen är
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

Djurhållning
4 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden att inom detaljplanelagt område, eller
område med områdesbestämmelser att hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra hönor eller
färre.
3. Giftorm

Gödselhantering
5 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, slam eller annat organiskt

gödselmedel spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om
vindriktning är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår.
Organiska gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan
det sprids och brukas ner.

Annan gällande lagstiftning och information
Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som nitratkänsligt, således råder det extra
försiktighetsmått vid spridning av gödsel i kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i
Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring, SJVFS 2004:62 och SJVFS 2015:21.
Enligt 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en
anmälan till bygg- och miljönämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning inom område med detaljplan.
2

Luftvård och tomgångskörning
6 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1)
minut. Detta gäller dock inte:

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t. ex. i en trafikkö, eller
2. om motorn är igång för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat till
uppvärmning eller luftkonditionering.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.

Värmepumpar
7 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta en

värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark
som värmekälla inom detaljplanelagt område eller inom de områden som anges i
kartbilaga 1 och 2 till denna föreskrift.

Annan gällande lagstiftning och information
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till
bygg- och miljönämnden för att i övriga områden än vad som framgår i 8 § att inrätta en
värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som
värmekälla.
Anmälan eller tillstånd krävs inte för större värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd
eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

3

Eldning
8§

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske
med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet
endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller
andra kemikalier.
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska
sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år.

9§

Det är förbjudet under tiden 16 maj – 31 augusti att elda löv, kvistar och annat
trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område

Annan gällande lagstiftning och information
Eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för närboende. Trädgårdsavfall
såsom löv och mindre kvistar bör i första hand komposteras, torrt trädgårdsavfall som inte kan
komposteras lämnas till Kretsloppscentralen. Regler om transport och annan hantering av
trädgårdsavfall finns i kommunens avfallsföreskrifter.
Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara
utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras. Vid installation krävs
bygganmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen.

Dispens
11 §

Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö.

Övergångsbestämmelser
12 §

Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa
föreskrifter träder i kraft.

Ansökan och anmälan
Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden.
Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga
och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det
som anmälan eller ansökan avser.

4

Avgifter
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt
den föreskrift om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit.

Sanktioner
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter
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Ersätter
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Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2011-01-01

LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO
KOMMUN
Fastställda av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 147.
Med stöd av 9 kap. 7-8, 11-13 §§ Miljöbalken och 13 ,39-40, 42-44, 46 §§ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.
Avlopp och toalett
2 § Enligt 13 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
krävs tillstånd för att:
1.
inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
2.
ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område, samt inom de områden som anges i bilaga 1 till denna föreskrift, krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning
än de som avses i första stycket.
Djurhållning
3 § Inom detaljplanelagt krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla
nötkreatur, häst get, får eller svin
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
orm

1.
2.
3.

Gödselhantering
4 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, avloppsslam eller annan orenlighet spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om vindriktningen är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår.
Orenligheten får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det sprids och
brukas ned.
Luftvård och tomgångskörning
5 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1)
minut inom detaljplanelagt område. Detta gäller inte
1.
om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t ex i en trafikkö

2

UBFS 1.6

2.

U09

om motorn hålls i gång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning

Skydd för yt- och grundvatten samt inrättande av värmepump
6 § Enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta en anläggning eller anordning
som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla.
Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område samt inom de områden som anges i bilaga 1 till denna föreskrift krävs tillstånd för sådan anläggning eller anordning.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarligverksamhet och
hälsoskydd.
Eldning
7 § För användning och skötsel av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med
för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet endast
bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller annan
kemikalie.
8 § Braskaminer, kakelugnar och braskassetter ska vara miljögodkända för att få installeras.
Ansökan och anmälan
9 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden.
Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning
av det som anmälan eller ansökan avser.
Dispens
10 § Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö.
Avgifter
11 § Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökning om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter
i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad taxa.
Övergångsbestämmelser
12 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2011-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla.
Äldre lokala föreskrifter ska dock tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa föreskrifter träder i kraft.
________

Fel! Okänt växelargument.

Bilaga 1, karta

Teckenförklaring
Område med detaljplan
Känsliga områden
Område med samlad bebyggelse

0

1 500

3 000

6 000 Meter

Kartbilaga 1

±

Teckenförklaring
Bebyggelsegrupper
Område med detaljplan
Känsliga områden

0

1 500

3 000

6 000 Meter
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Karin Haglund
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Vår beteckning

KS 20/0047

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Revidering av lokaltaxa för uthyrning av lokaler
och anläggningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Reviderad lokaltaxa för uthyrning av lokaler och anläggningar i
Upplands-Bro kommun antas enligt Kultur- och fritidsnämndens
förslag.
2. Reviderad lokaltaxa för uthyrning av lokaler och anläggningar i
Upplands-Bro kommun börjar gälla från och med den 1 mars 2020.

Sammanfattning
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska
föreningsstödet inom hela kommunen. Den utredningen har lett till
utvecklingen av ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga
arrangemang för kommunens invånare. I samband med detta är det naturligt att
också taxorna revideras. Senast taxorna reviderades var 2012 och sedan dess
har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver ske.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019.



Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.



Bilaga med jämförelse med andra kommuners taxor.

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

Ärendet
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018-2019 nu leder till ett nytt
stödsystem är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna
reviderades var 2012 och sedan dess har driftkostnaderna och
underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver ske.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till reviderade taxor
Kultur-och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderade taxor för
uthyrning av lokaler och anläggningar i Upplands-Bro kommun. Tabellen
nedan visar nuvarande taxa och förlag till ny taxa (NT=ny taxa). I denna tabell
redovisas taxa för respektive kundgrupp. Alla taxor redovisas per timme om
inget annat anges.


A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska
partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och
ungdomsverksamhet upp till 20 år.



B-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska
partier registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet
över 20 år.



C-kund: Föreningar, privatpersoner och företag folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.



D-kund: Kunder utanför Upplands-Bro kommun.



K-kund: Kommunens verksamheter, ny kategori

Allmänna lokaler

Kund
A

NT

Kund
B

Kund
C

NT

Kund
D

NT

Kund
K

NT

Studierum

0

30

100

150

250

250

400

Matsal/Samlingssal

0

60

110

200

300

360

510

30

1100

1100

1500

1500

2000

2700

3500

1000

150

150

200

400

500

800

1000

225

225

Matsal/Samlingssal vid
fest, mellan kl. 13.0002.00.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Matsal vid minidisco,
tillfälle
Kulturlokaler
*Ekhammarscenen

Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

0

100

30

150

225

300

360

1000

Teknik 1 Ekhammar

225

0

225

0

300

0

450

0

Teknik 2 Ekhammar

375

0

375

0

450

0

600

0

30

Datum
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2020-01-09

KS 20/0047

Kommunledningskontoret
Trappan i Kulturhuset*
Stora scenen i
Kulturhuset*
Sporthallar/
gymnastiksalar

100

150

300

1000

30

100

150

300

1000

30

Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

Sporthall

0

40

100

150

250

300

500

30

Gymnastiksal

0

30

80

100

200

210

360

30

**Lov/Helger i sporthall
mer än 3 tim.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Handbollsklister
Kungsängens sporthall,
helg-arrangemang.

150

0

150

0

150

0

60

100

60

200

200

300

75

125

40
Kund
A

Kund
B

0
420

350
Kund
C

570
550

Kund
D

Kund
K

1/3 hall

150

150

200

180

280

300

450

30

2/3 hall

240

240

290

280

380

480

630

50

Hela hallen

340

340

390

390

490

690

840

100

500

1150

1250

1150

1300

Kommersiella
arrangemang (auktion,
mässa, konsert)
Bro Bollhall konstgräs

500
Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

1/12–31/3 Träning/Match

0

300

350

700

800

1200

1350

30

1/4–30/11 Träning/Match

0

200

250

400

500

600

750

30

Arrangemang

400

400

450

1000

1100

1800

1950

400

Uthyrning där vaktmästare
krävs utöver kallhyra, även
skolor

400

400

500

400

500

400

500

500

500

Skolor

100

Idrottsplats
Kungsängens IP
***Fotboll konstgräs Plan
3 – uppvärmd
1/12–31/3 helplan –
träning

Kund
A

Kund
B

timme

Kund
C

timme

Kund
D

timme

Kund
K

0

300

300

700

600

1200

800

30

1/12–31/3 helplan – match

0

400

400

1000

800

1800

1600

30

1/4–30/11 helplan –
träning

0

120

150

240

300

450

600

30

1/4–30/11 helplan – match

0

180

200

360

400

600

800

30

0

60

100

120

200

230

400

30

180

200

300

400

30

1/4–30/11 halvplan –
träning
1/4–30/11 halvplan –
match
Friluftsgård

0
Kund
A

Hällkana

0

Hällkana övernattning,
dygn

0

Kanoter, styckevis/tillfälle
Nycklar

Borttappad nyckel

600

Borttappad tagg

150

Kund
D

Kund
K

90

140

170

300

300

500

30

750

800

1000

1100

1200

2000

500

100

Kund
B

Kund
B

150

300

600
100

Kund
C
200

Kund
K

300

600
100

75

Kund
D

300

600

150

200

Kund
C

300
100

Kund
A

Kund
C

75

Kund
A
300

Lägsta hyra/avgift som tas
ut per bokning

500

75

Försent inlämnad nyckel

Lägsta taxa

Kund
B

600
100

Kund
D
250

150

100
Kund
K

300

Datum
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Kommunledningskontoret

Deponi
****Deponi vid fester
Teknik
Tekniksupport
Städavgift
Hyresgäst som inte utfört
överenskommen
grovstädning debiteras
städavgift.

Kund
A
1000

Kund
B
0

Kund
A
400

0

Kund
B
500

Kund
A
400

1000

Kund
C

400

400

0

Kund
C
500

Kund
B
500

1000

Kund
D

400

400

0

Kund
D
500

Kund
C
500

1000

Kund
K

400

Kund
K
500

Kund
D
500

400

500
Kund
K

500

500

*För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik men
kostnad för tekniker tillkommer alltid.
**”Lov/helger i sporthall mer än 3 tim”; posten är ej relevant längre då
processen för föreningsbokningar är ändrad.
***”Fotboll konstgräs plan 3 – uppvärmd”; ändras från ”taxa per tillfälle” till
en enhetlig timtaxa. Taxan har tidigare varierat beroende på om planen använts
till träning eller match. Vid träning har taxa tagits ut för 1,5 timme och vid
match för 2 timmar.
****Depositionsavgift vid fest; avgiften är ej relevant i förhållande till den
administration som den medför. Vid behov av högre kostnadstäckning till
exempel extra lokalvård, faktureras hyresgästen i efterhand.
Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
bedömning om behov av ändrade lokaltaxor för uthyrning av lokaler och
anläggningar. Kommunledningskontoret bedömer också att Kultur- och
fritidsnämndens förslag till revideringar av taxorna enligt tabell ovan är
adekvata.

Barnperspektiv
Barnens aktiviteter prioriteras då taxan förblir oförändrad för målgruppen. Det
är viktigt att möjliggöra för föreningslivet att hålla en låg tränings- och
medlemsavgift. Höga deltagarkostnader får inte stå som hinder för att
vårdnadshavare ska ha råd att låta sina barn ha en aktiv fritid. Föreningslivets
aktiviteter bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående
invånare. I föreningslivet skapas sammanhang och engagemang för våra barn.
Här lägger vi grunden till friska, aktiva vuxna och därför vill vi behålla de unga
i föreningslivet under så lång tid som möjligt.

Datum

2020-01-09

Vår beteckning

KS 20/0047

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.
2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.
3. Bilaga med jämförelse med andra kommuners taxor
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kultur- och fritidsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Lokaltaxa 2020
Dnr KFN 19/0197

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för
uthyrning av lokaler och anläggningar.

Reservationer och särskilda uttalanden

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig
till förmån för eget förslag till beslut med följande text:
”Vi socialdemokrater tycker att det är fel att höja lokaltaxor eftersom det kan
påverka den totala nyttjandegraden av våra lokaler och anläggningar negativt
och särskilt i de stora idrottshallarna.”
Intresse av att hyra lokaler i Upplands-Bro kommun kan minska och därmed
även attraktionskraften av vår kommun. Färre personer kommer att upptäcka
och besöka kommunen.
Det kan finnas risk för att föreningar bokar tider i grannkommuner och våra
lokaler och anläggningar står tomma. Vi har investerat betydande medel i våra
anläggningar i syfte att hjälpa föreningslivet att utvecklas och jobba aktivt med
motion och rörelse bland kommuninvånare.
Vi socialdemokrater tycker att dagens nivå på lokaltaxor är rimliga och
garanterar en fortsatt bra nivå av föreningsaktiviteter samt hög grad av
nyttjande av gemensamma ytor vilket i slutända får en mycket positiv inverkan
på folkhälsa samt välmående.”
Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och
ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext.

Sammanfattning
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras
från 1 januari 2020.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för
uthyrning av lokaler och anläggningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar genom Naser Vukovic (S) avslag och yrkar på
oförändrad lokaltaxa under år 2020.
Khalouta Simba (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kultur- och
fritidskontorets förslag till beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut
om avslag samt yrkande om oförändrad lokaltaxa till och med 2021.
Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med kontorets förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med
Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden
7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och
fritidsnämnden har fattat beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Paul Gustafsson (M)

X

Mats Högberg (M)

X

Linus Stefansson (KD)

X

Anders Eklöf (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Nej

Naser Vukuvic (S)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Hibo Salad Ali (S)

X

Khalouta Simba (V)

X

Mattias Peterson (C)

X

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

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



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2019-11-17

Vår beteckning

KFN 19/0197
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Lokaltaxa 2020
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för
uthyrning av lokaler och anläggningar.

Sammanfattning
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras
från 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Vår beteckning
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Ärendet
Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den
demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i
arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då
vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer.
Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem
är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012
och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat.
I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska
klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras
från 1 januari 2020.
A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och ungdomsverksamhet
upp till 20 år.
B-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier
registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet över 20 år.
C-kund: Föreningar, privatpersoner och företag folkbokförda i Upplands-Bro
kommun.
D-kund: Kunder utanför Upplands-Bro kommun.
K-kund: Kommunens verksamheter, ny kategori
Tabellen visar nuvarande taxa och förlag till ny taxa (NT=ny taxa)
1. Alla taxor redovisas per timme om inget annat anges.
2. *För Ekhammarscenen, Stora scenen och Trappan ingår alltid teknik
men kostnad för tekniker tillkommer alltid.
3. Fotboll konstgräs plan 3, uppvärmd ändras från tillfälle taxa till enhetlig
timtaxa. Ett tillfälle träning är 1,5 timme och ett tillfälle match 2 timmar

Allmänna lokaler

Kund
A

NT

Kund
B

NT

Kund
C

NT

Kund
D

NT

Kund
K

Studierum

0

30

100

150

250

250

400

Matsal/Samlingssal

0

60

110

200

300

360

510

30

1100

1100

1500

1500

2000

2700

3500

1000

150

150

200

400

500

800

1000

225

225

Matsal/Samlingssal vid
fest, mellan kl 13.00-02.00.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Matsal vid minidisco,
tillfälle

Datum

Kulturlokaler
Ekhammarscenen*

Kund
A

Kund
B

KFN 19/0197

Kund
C

Kund
D

Kund
K

0

100

30

150

225

300

360

1000

Teknik 1 Ekhammar

225

0

225

0

300

0

450

0

Teknik 2 Ekhammar

375

0

375

0

450

0

600

0

Trappan i Kulturhuset*
Stora scenen i
Kulturhuset*
Sporthallar/
gymnastiksalar
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30

100

150

300

1000

30

100

150

300

1000

30

Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

Sporthall

0

40

100

150

250

300

500

30

Gymnastiksal

0

30

80

100

200

210

360

30

Lov/Helger i sporthall mer
än 3 tim.
Kommersiella evenemangentrébelagda
Handbollsklister
Kungsängens sporthall,
helg-arrangemang.

150

0

150

0

150

0

60

100

60

200

200

300

75

125

40
Kund
A

Kund
B

0
420

350
Kund
C

570
550

Kund
D

Kund
K

1/3 hall

150

150

200

180

280

300

450

30

2/3 hall

240

240

290

280

380

480

630

50

Hela hallen

340

340

390

390

490

690

840

100

500

1150

1250

1150

1300

Kommersiella
arrangemang (auktion,
mässa, konsert)
Bro Bollhall konstgräs

500
Kund
A

Kund
B

Kund
C

Kund
D

Kund
K

1/12-31/3 Träning/Match

0

300

350

700

800

1200

1350

30

1/4-30/11 Träning/Match

0

200

250

400

500

600

750

30

Arrangemang

400

400

450

1000

1100

1800

1950

400

Uthyrning där vaktmästare
krävs utöver kallhyra, även
skolor

400

400

500

400

500

400

500

500

500

Skolor

100

Idrottsplats
Kungsängens IP
Fotboll konstgräs Plan 3
- uppvärmd

Kund
A

Kund
B

timme

Kund
C

timme

Kund
D

timme

Kund
K

1/12-31/3 helplan – träning

0

300

300

700

600

1200

800

30

1/12-31/3 helplan – match

0

400

400

1000

800

1800

1600

30

1/4-30/11 helplan – träning

0

120

150

240

300

450

600

30

1/4-30/11 helplan – match

0

180

200

360

400

600

800

30

0

60

100

120

200

230

400

30

180

200

300

400

30

1/4-30/11 halvplan –
träning
1/4-30/11 halvplan –
match
Friluftsgård

0
Kund
A

Hällkana

0

Hällkana övernattning,
dygn

0

Kanoter, styckesvis/tillfälle
Nycklar

75
Kund
A

Kund
B
500

Kund
C

Kund
D

Kund
K

90

140

170

300

300

500

30

750

800

1000

1100

1200

2000

500

75
Kund
B

100
Kund
C

200
Kund
D

75
Kund
K

Försent inlämnad nyckel

300

300

300

300

300

Borttappad nyckel

600

600

600

600

600

Datum

Borttappad tagg
Lägsta taxa

100
Kund
A

Lägsta hyra/avgift som tas
ut per bokning
Deponi

150

Teknik

1000

Hyresgäst som inte utfört
överenskommen
grovstädning debiteras
städavgift.

0

400

200

500

400

0

400

150

1000

500

400

250

400

150

0

1000

300
Kund
K
0

Kund
D
500

400

Kund
K
500

Kund
D
500

400

100
Kund
K

Kund
D

Kund
C
500

100
Kund
D

Kund
C

Kund
B
500

100

Kund
C

Kund
B

Kund
A
400

1000

KFN 19/0197

Kund
C

Kund
B

Kund
A

Tekniksupport
Städavgift

150

Kund
A

Deponi vid fester

100
Kund
B
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500
Kund
K

500

500

Barnperspektiv
Barnens aktiviteter prioriteras då taxan förblir oförändrad för målgruppen. Det
är viktigt att möjliggöra för föreningslivet att hålla en låg tränings- och
medlemsavgift. Höga deltagarkostnader får inte stå som hinder för att
vårdnadshavare ska ha råd att låta sina barn ha en aktiv fritid. Föreningslivets
aktiviteter bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående
invånare. I föreningslivet skapas sammanhang och engagemang för våra barn.
Här lägger vi grunden till friska, aktiva vuxna och därför vill vi behålla de unga
i föreningslivet under så lång tid som möjligt.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Bilaga 1 jämförelser med andra kommuners taxor.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-12-23

Hillevi Montor
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 19/0740
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Revidering av Utbildningsnämndens taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun i enlighet
med Utbildningsnämndens förslag.
2. De reviderade taxorna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
börjar gälla från och med den 1 mars 2020.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har den 10 december 2019 godkänt förslaget till regler
och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För att kommunens
regler och taxor ska hållas aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis
årligen eller när behov uppstår.
Utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg medan taxorna måste beslutas i Kommunfullmäktige innan
de kan börja gälla.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2019



Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10
december 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019



Förslag till revidering av Regler och taxor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Upplands-bro kommun den 19 november 2019

Ärendet
Utbildningsnämnden har den 10 december 2019 godkänt förslaget till regler
och taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

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

Datum

2019-12-23

Vår beteckning

KS 19/0740

Utbildningsnämnden fastställer reglerna för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg medan taxorna måste beslutas i Kommunfullmäktige innan
de kan börja gälla.
Taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro
revideras kontinuerligt utifrån gällande lagstiftning och politiska beslut.
I Utbildningskontorets förslag till revidering av kap 4 Taxor i Upplands-Bro
kommun, finns föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul
överstrykning. Innehåll som tas bort är markerat med röd genomstrykning.
Nedan följer en beskrivning av föreslagna tillägg och ändringar.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns förändringar gällande taxor;




Ekonomiskt avdrag för allmän förskola, för barn som har mer tid i
förskolan än den tid som är berättigad inom allmän förskola.
Utbildningskontoret har varit i kontakt med Skolverket inför detta
förslag om ändring till 25% av maxtaxan. Utbildningskontoret drar idag
av 30,7% enligt en gammal beräkning.
Låginkomstrabatt. Andra kommuner tillämpar inte någon liknande
rabatt, därav föreslås att detta tas bort även i Upplands-Bro.

De reviderade taxorna föreslås träda i kraft från och med den 1 mars 2020.

Barnperspektiv
Att revidera och uppdatera taxor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg främjar rättssäkerhet och likvärdighet för medborgarna och därmed för
barn och elever.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10
december 2019
2. Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019
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Datum

2019-12-23

Vår beteckning

KS 19/0740

3. Förslag till revidering av Regler och taxor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 19 november 2019

Beslut sänds till
 Utbildningsnämnden

3 (3)

PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum:

2019-12-10

Revidering av regler och taxor
Dnr UN 19/0629

Beslut

1. Utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun.

2. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta de
reviderade taxorna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun från och med den 1 mars 2020

Reservationer och särskilda uttalanden

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S), Kristian Cronsell (S) och Tomas
Carneheim (V) deltar inte i beslutet gällande beslutspunkt 2.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 25
september 2018 UN § 47. För att kommunens regler och taxor ska hållas
aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov
uppstår.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns bland annat förändringar
kring avgifter i förskolan, sammanhängande ledighet och förtur till förskola för
barn i behov av teckenspråk. Dessutom föreslås flera ändringar av begreppet
förskolechef till begreppet rektor, som ändrats i skollagen.

Beslutsunderlag


Förslag till revidering av regler och taxor den 19 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till revidering av regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kaj Bergenhill (M) föreslår följande ändring av beslutsmeningen:
1. Utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för förskola,

fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun.

2. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta de
reviderade taxorna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun från och med den 1 mars 2020

18 (29)

PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-10

Rolf Nersing (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på oförändrade villkor
i beslutspunkt 1.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande beslutspunkt 1,
Kaj Bergenhills (M) förslag och Socialdemokraternas förslag, och finner att
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kaj Bergenhills (M) förslag till
beslut.
Votering begärs och genomförs där de som röstar för Kaj Bergenhills (M)
förslag säger ”Ja” och de som röstar på Socialdemokraternas förslag säger
”Nej”. Vid votering lämnas 7 Ja-röster och 4 Nej-röster.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden röstar enligt Kaj Bergenhills (M)
förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Rolf Nersing (S)

X

Björn-Inge Björnberg (S)

X

Kristian Cronsell (S)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Fredrik Sternbrink (M)

X

Ingvar Landälv (KD)

X

Tomas Carneheim (V)

X

Lars Thomasson (C)

X

Hans Åberg (L)

X

Richard Ramstedt (SD)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Protokollsanteckning

S, V och MP protokollsanteckning:
”Vi Socialdemokrater anser att det är ett överförmynderi att politiken ska
besluta om vad som är bäst för barnen och deras familjer. Vi anser att
familjerna bäst bestämmer hur ledigheterna ska tas ut”
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-10

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern medges att lämna
följande protokollsanteckning:
”Genom förändringarna förbättras det för både barn och personal:








Barn har rätt till semester med sina föräldrar och många får då det i
större utsträckning
Fler i personalen kan ta ut ledighet under lov vilket gynnar deras
arbetsmiljö och leder till färre vikarier
Färre vikarier ger högre personalkontinuitet vilket gynnar barn, men
även personal
Färre vikarier gör att förskolan kan lägga pengarna på annat istället för
vikarielöner
Mindre överbemanning än idag, då närvaro under lov tyvärr överbokas
av en del föräldrar
Mindre matsvinn än idag, då närvaro under lov tyvärr överbokas av en
del föräldrar
Förskolepersonalen ges mer planeringstid vilket gynnar deras
arbetsmiljö och därigenom indirekt även barnen”

Beslutet skickas till:


Kommunfullmäktige

20 (29)

TJÄNSTESKRIVELSE

Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

Datum

2019-11-18

Vår beteckning

UN 19/0629

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av regler och taxor
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till revidering av Regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 25
september 2018 UN § 47. För att kommunens regler och taxor ska hållas
aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov
uppstår.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns bland annat förändringar
kring avgifter i förskolan, sammanhängande ledighet och förtur till förskola för
barn i behov av teckenspråk. Dessutom föreslås flera ändringar av begreppet
förskolechef till begreppet rektor, som ändrats i skollagen.

Beslutsunderlag


Förslag till revidering av regler och taxor den 19 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019

Ärendet
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 25
september 2018 UN § 47. För att kommunens regler och taxor ska hållas
aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov
uppstår.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I Utbildningskontorets förslag till revidering av regler och taxor finns
föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll
som tas bort är markerat med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning
av föreslagna tillägg och ändringar.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns förändringar gällande;


Ekonomiskt avdrag för inskolning tas bort. De flesta kommuner har inte
avdrag för tid för inskolning

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

Datum

2019-11-18









Vår beteckning

UN 19/0629

Ekonomiskt avdrag för allmän förskola, för barn som har mer tid i
förskolan än den tid som är berättigad inom allmän förskola.
Utbildningskontoret har varit i kontakt med Skolverket inför detta
förslag om ändring till 25% av maxtaxan. Utbildningskontoret drar idag
av 30,7% enligt en gammal beräkning.
Låginkomstrabatt. Andra kommuner tillämpar inte någon liknande
rabatt, därav föreslås att detta tas bort även i Upplands-Bro.
Sammanhängande ledighet. Ett förtydligande behövs utifrån en
utredning som gjorts av verksamhetschef förskola, att barn inte får vara
lediga i den utsträckning de kan ha behov av.
Förtydligande om syskonförtur. Som syskon räknas barn som ingår i
samma hushåll.
Förtydligande när det gäller oreglerad skuld inom barnomsorg.
Förtur till förskola för barn i behov av teckenspråk.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till revidering av regler och taxor är utarbetat med
hänsyn till barnens bästa

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Förslag till revidering av Regler och taxor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 19 november 2019

2 (2)

Regler och taxor för
förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i
Upplands-Bro kommun
Utbildningsnämnden 10 december 2019 UN § 61
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Regler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg

Dessa regler gäller i sin helhet för kommunala verksamheter samt i vissa delar
för de enskilt drivna enheterna. Reglerna omfattar också öppen
fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid.

1.1

Verksamheter

1.1.1 Förskola
Tar emot barn i åldern 1 - 5 år. I Upplands-Bro finns kommunala och
fristående förskolor. Avgift betalas för förskoleplats enligt taxa för
förskolebarn.
1.1.2 Allmän förskola
Avser barn i åldrarna 3–5 år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds barn
från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För 3–5-åringar som är
inskrivna i förskola reduceras avgiften från och med hösten det år barnet fyller
tre år.
3-, 4- och 5-åringar som inte har plats i någon förskoleverksamhet erbjuds
avgiftsfri allmän förskola tre timmar om dagen, fem dagar i veckan under ett
verksamhetsår, som totalt omfattar 525 timmar. Ingen lunch ingår.
Verksamheten i allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär
att allmän förskola inte erbjuds under grundskolans höst-, jul-, sport-, påsk-,
och sommarlov. Rektor fastställer närvarotiden.
1.1.3 Öppen förskola
För barn till och med 5 år. Den öppna förskolan vänder sig till vårdnadshavare
vars barn inte har plats i förskola. Verksamheten i öppna förskolan är avgiftsfri.
Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn och deltar i verksamheten.
1.1.4 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) tar emot barn i åldrarna 1–5 år.
Pedagogisk omsorg tar emot barn i hemmiljö och drivs för närvarande enbart
av enskilda huvudmän. Avgift betalas enligt taxa för förskolebarn.
För 3–5-åringar som är inskrivna i pedagogisk omsorg reduceras avgiften från
och med hösten det år barnet fyller tre år (allmän förskola).
1.1.5 Fritidshem
Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till
höstterminens start det år eleven fyller 10 år. Uppsägning från fritidshemmet
sker automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då eleven
fyller 10 år.
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Fritidshem bedrivs av kommunala och fristående skolor. Avgift betalas enligt
taxa för fritidshem.
Barn som börjat förskoleklass före hösten det år barnet fyller sex år betalar
avgift enligt taxan för fritidshem. Rektor fattar beslut i det enskilda fallet om
tidigare start i förskoleklass utifrån skolans möjlighet att ta emot barnet med
hänsyn till antalet barn i förskoleklassen.
Elever över 10 år kan vara inskrivna i fritidshem om det finns särskilda
omständigheter, dock längst till och med vårterminen det år då eleven fyller 13
år. Beslut om detta tas av chef för Resursteamet.
Elever i förskoleklass och till och med årskurs 3, som inte har en ordinarie
fritidshemsplacering och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats
på lovfritidshem.
Ansökan om lovfritidshem skickas till rektor på aktuell skola. Ansökan ska
vara inlämnad och poststämplad senast en månad i förväg. Lovfritidshem
kommer att finnas under alla skollov under läsåret samt sommarlovet.
Rektor bedömer i dessa fall om verksamheten har möjlighet att ta emot eleven.
1.1.6 Öppen fritidsverksamhet
Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år och till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet.
Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna
verksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.
1.1.7 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Upplands-Bro erbjuder omsorg för barn till vårdnadshavare som har obekväma
arbetstider, kvällar från kl. 18.30, nätter under tiden kl. 18.30 - 06.30 och
helger, vid förskolan Ekhammar i Kungsängen.
Barnomsorg på obekväm arbetstid avser barn i åldrarna 1 år, till och med
höstterminen det år barnet/eleven fyller 10 år.
Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha
prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.
Verksamheten vänder sig i första hand till folkbokförda kommuninvånare.
Barnen bör vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet. För
barnens bästa bör de inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd
och ska inte vistas där mer än högst ett dygn i följd.
Ansvarig för verksamheten är förskolans rektor.
Skolbarn erbjuds skolskjuts till och från förskolan, om det behövs. Ansökan
om skjuts görs separat.
Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för


två vårdnadshavare som båda arbetar obekväm arbetstid,
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ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid,



andra skäl; till exempel om vårdnadshavaren vistas på behandlingshem,
kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna


ha ett stadigvarande behov av minst sex månader och minst 20 timmar
obekväm arbetstid per månad,



styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till
vardagar dagtid,



styrka att man inte själv kan ordna omsorgen,



styrka sin arbetstid i god tid. Anställningsbevis och schema ska styrkas
av arbetsgivaren.

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet
är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har möjlighet att vara i
verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en
dygnssömn motsvarande 8 timmar.
Schemaändringar ska meddelas förskolan senast 14 dagar innan de träder i
kraft.
Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska förskolan meddelas senast 48
timmar i förväg och platsen kan då nyttjas endast om det är praktiskt möjligt
för förskolan att lösa bemanningsfrågan.
Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under kvällar,
nätter och helger.
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid omprövas varje halvår genom styrkta
arbetsgivarintyg.
Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin
ordinarie dagplacering på förskolan Ekhammar.
När det gäller fritidshemsbarnen säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt
från denna omsorg. Verksamheten har en månads uppsägningstid. Om barnet
slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin
placering med obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar.
Platsen kan sägas upp av Utbildningskontoret om misskötsel av krav på
minimitider per månad eller regler och för schemainlämning förekommer.
Schemaläggning av personal är inte möjlig om barnens tider inte finns
tillgängliga.
Sommarplanering

Avdelningen håller stängt fyra veckor i juli.
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Regler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg

1.1.8 Fristående verksamheter
I Upplands-Bro kommun finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg och
skolor inklusive fritidshem. Från och med våren 2016 finns det möjlighet att
ansluta sig till det gemensamma kösystemet. För de fristående enheter som
ansluter sig gäller att administrationen av kön, placeringar av barn och
fakturering av avgifter hanteras av Utbildningskontoret. De fristående
verksamheter som ansluter sig till den gemensamma kön skriver ett avtal, där
man förbinder sig att följa gällande regler. De fristående verksamheter som valt
att inte ansluta sig till den gemensamma kön ansvarar själva för placeringar och
har egen kö.
Vårdnadshavare som önskar placera sitt barn i en fristående verksamhet som
valt att inte ansluta sig till den gemensamma kön kontaktar verksamheten
direkt. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

1.2

Öppethållande

Förskolor och fritidshem i Upplands-Bro är öppna 06.30 - 18.30, måndag till
och med fredag, den så kallade ramtiden.
Den öppna fritidsverksamheten är öppen från skoldagens slut till kl. 17.00 samt
under lov.
De fristående verksamheterna följer kommunens regler för öppettider och har
rätt och skyldighet att, inom ramtiden, utöka/minska tiderna efter
vårdnadshavarnas önskemål.
De kommunala förskolorna får stänga högst fyra dagar per läsår för utvärdering
och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas vårdnadshavarna vid varje
läsårs start och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare och rektor kommer överens
om hur tillsynen ska ordnas för de barn som behöver tillsyn under dessa dagar.
De kommunala fritidshemmen får stänga högst två dagar per läsår för
utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas
vårdnadshavare vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare
och rektor kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de elever som
behöver tillsyn under dessa dagar.
Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har
planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala
förskolor och fritidshem. Stängningen av förskola, skola och fritidshem bör
samordnas mellan de olika verksamheterna för att underlätta för
vårdnadshavare.

1.3

Försäkring

Barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är olycksfallsförsäkrade.
Försäkringen gäller både under den tid som barnet vistas i verksamheten och på
fritiden. Information om olycksfallsförsäkringen finns på kommunens
webbplats www.upplands-bro.se.
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Regler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg

Tystnadsplikt

Personal i samtliga ovanstående verksamheter har tystnadsplikt. För det
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). För enskilt bedrivna verksamheter gäller
bestämmelsen om tystnadsplikt i skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §.
Anmälningsplikt enligt bestämmelser i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453)
gäller all personal i kommunal och enskilt driven verksamhet

1.5

Krav på öppenhet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska vara öppen för alla barn
som söker plats, vilket innebär att köregler inte får diskriminera enskilda barn
eller grupper av barn. Undantag från öppenhetskravet kan beviljas av
Utbildningsnämnden i vissa fall.
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2

Rätt till plats

Barn som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till plats i förskola
eller motsvarande verksamheter och fritidshem. Barn som har växelvis boende
och har placering i annan kommun erbjuds inte placering i Upplands-Bro med
hänsyn till barnets bästa. Fritidshemsplats ska erbjudas, utan väntetid, vid den
skola som barnet går i.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling har enligt skollagen rätt att anvisas plats i förskola (8 kap. 7 §), eller
fritidshem (14 kap. 6 §). Behovet ska utredas och beslutas av Resursteamet. I
dessa fall ska placering ske skyndsamt.

2.1

Garantitid

Kommunen ska enligt 8 kap. 14 § skollagen erbjuda plats inom fyra månader,
så kallad garantitid, alternativt senast den månad som angivits i ansökan om
den ligger längre framåt i tiden än fyra månader. Garantitiden gäller även för
placering i de fristående verksamheter som väljer att ansluta sig och som inte
har någon strikt pedagogisk eller annan inriktning.
För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste ansökan göras
senast fyra månader innan platsen önskas. Plats ska erbjudas så nära barnets
hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja
lokaler och andra resurser. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön,
barnets ålder, syskons placering inom förskolan/pedagogisk omsorg,
vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Det innebär att
förskolan/den pedagogiska omsorgen exempelvis kan välja att placera sökande
barn utifrån ålder, om man har organiserat verksamheten i åldershomogena
grupper. Detta förutsatt att full kapacitet utnyttjas.
Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas
önskemål, men om många har samma önskemål kan det förekomma att plats
erbjuds som inte överensstämmer med vårdnadshavarnas val av förskola.
Erbjudande om plats i en annan kommundel kan förekomma.

2.2

Vid flyttning och vid boende i annan kommun

Vårdnadshavare som flyttar från kommunen får behålla barnets/barnens plats i
högst en månad från den dag folkbokföring i annan kommun skett.
Barn som bor i andra kommuner kan efter ansökan på särskild blankett få plats
i kommunens förskolor i mån av plats (gäller inte barn med annan
förskoleplacering vid växelvis boende).
Vårdnadshavare som önskar plats i annan kommun eller hos huvudman som
inte är ansluten till det gemensamma kösystemet tar själva kontakt för att få
plats.
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2.3

Ansökan om plats

Ansökan om plats i kommunala förskolor, och de fristående förskolor och
pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till den gemensamma kön görs via
kommunens e-tjänst, www.upplands-bro.se.
I ansökan kan högst tre rangordnade önskemål anges. Det finns också möjlighet att
önska förskola med finsktalande personal.
Den som inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun ska vidta en av följande
två åtgärder för att ansökan ska godkännas:
1. Vid inflyttning till Upplands-Bro kommun kompletteras ansökan med
en kopia av hyres – eller köpekontrakt, som visar att man snart är bosatt
i kommunen
2. Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan
kommun ska fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands-Bro.
I den ansökan anges vilka skäl man har för att få plats i Upplands-Bro.
Anmälningsdatum för ansökan kommer att gälla från och med den dag
Upplands-Bro kommun får in den begärda kompletteringen.

2.4

Förskola för asylsökande eller barn som saknar
personnummer.

Asylsökande barn i förskoleålder och övriga nyanlända barn har enligt
skollagens 29 kap 2 § p 1–3 samma rätt till förskola som barn med svenskt
medborgarskap. Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom fyra månader.
Barn har rätt till förskola utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om
barnet har ett eget behov utifrån familjens situation. I förarbeten till skollagen
anges att ett annat modersmål än svenska kan anses vara ett behov av förskola
för barnet. (2009/20:165 s.348)
Detta innebär att nyanlända barn i Upplands-Bro har rätt till 25 timmar i
veckan i förskolan från och med ett års ålder, precis som barn till föräldrar som
är arbetslösa eller föräldralediga, se mer under kapitel 3.2. Rektor kan efter
inskrivningen i förskolan, göra en bedömning om ett barn som har behov
utifrån familjens situation skulle ha behov av fler timmar (fler än 25 timmar).
Kommunen tillämpar maxtaxa. Läs mer om avgifter i kapitel 4 samt om den
avgiftsfria allmänna förskolan i kapitel 1.1.2.
Barn till EU-migranter som vistas här med stöd av EU-rätten, men utan att
förvärvsarbeta eller studera, kan beviljas plats i förskola i mån av plats.
Detsamma gäller barn utan giltigt myndighetsbeslut, även kallade papperslösa,
som vistas i Sverige.
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2.5

Regler vid kö

Kommunala förskolor och de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som
är med i det gemensamma kösystemet omfattas av samma regler:
Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas förstahandsval ska tillgodoses så långt
det är möjligt.


Anmälningsdatum gäller som ködatum.



Syskonförtur gäller för syskon om plats önskas där det andra

syskonet är placerat. Med syskon avses barn i samma hushåll och
folkbokförda på samma adress.


Förtur gäller för barn som är i behov av särskilt stöd. Gäller ej till
specifik förskola.



Förtur till förskolan Ekhammar gäller för barn som beviljas tillsyn på
obekväma tider (kvällar, nätter, helger).



Förtur gäller om barnet har finska som modersmål och önskar placering
på en av förskolorna med finsktalande pedagoger.



För barn med behov av stöd i svenska teckenspråk ges förtur till
förskola med särskilt utbildade pedagoger.



Köplatsen är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov
av särskilt stöd får förtur till plats. Annat som kan påverkar är att en
förskola/pedagogisk omsorg kan ha ålderhomogena grupper.



Om flera barn har samma anmälningsdatum och samma förstahandsval
ska födelsedatum gälla som nästa bedömningsgrund. Det innebär att de
äldre barnen placeras före de yngre barnen.



Rätt till garantitid, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter
ansökningsdatum, upphör efter det första erbjudandet om plats.



Vårdnadshavarna får erbjudande om placering via sms och e-mail.



Vårdnadshavarna ansvarar för att kommunen har aktuella
kontaktuppgifter.



Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem omfattas av
ovanstående regler men kan av Utbildningsnämnden beviljas undantag från
det så kallade öppenhetskravet. Avsteg från öppenhetskravet kan ges vid
vissa fall.



Barn till vårdnadshavare med en tidigare oreglerad skuld till kommunen,
avseende avgifter i förskolan, erbjuds inte ny plats i förskolan förrän
skulden betalats. Undantag gäller barn med rätt till avgiftsfri allmän
förskola, se punkt 1.1.2.

2.6

Platsinnehavare

Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare hos vilken/a barnet är folkbokfört.
Undantag

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis kan
platsen delas mellan vårdnadshavarna och det finns möjlighet att ansöka om
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delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda
vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens
inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda
vårdnadshavarna.

2.7

Platserbjudande

Platser fördelas i huvudsak vid bestämda tidpunkter för en kommande
tremånadersperiod.
Placeringsperioder
Januari – mars.

Start 15 oktober

April – juni.

Start 15 januari

Augusti – oktober.

Start 15 februari

November – december.

Start 15 september

Information om platserbjudande skickas via sms och e-mail i e-tjänsten.
Vårdnadshavarna ska svara på platserbjudandet inom 5 arbetsdagar. Finns fler
än en vårdnadshavare ska båda vara överens när erbjudandet besvaras. Om
erbjudandet inte besvaras avregistreras ansökan efter 10 dagar.
Svarsalternativ vid platserbjudande


Ja tack. Ansökan avregistreras om vårdnadshavare inte meddelar att de
vill stå kvar i kön för senare byte.



Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval
får ansökan ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar
förstahandsvalet behålls det ursprungliga ködatumet.



Nej tack. Platsen accepteras inte och ansökan avregistreras.



Om erbjudandet inte motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval och
vårdnadshavarna väljer att stå kvar i kön får ansökan behålla sitt
ursprungliga ködatum.

2.8

Byte av plats

Byte av plats kan ske om vårdnadshavarna önskar det. Vårdnadshavare kan i
samband med platserbjudandet anmäla att de vill stå kvar i byteskön med
anmälningsdatum enligt reglerna om platserbjudande. Vårdnadshavare som
önskar byta av annan anledning, till exempel på grund av flyttning inom
kommunen får ett anmälningsdatum från den dag ansökan registreras i etjänsten. Byte kan också ske på grund av särskilda skäl och beslutas då av
rektor eller Resursteamet.


Vid byte gäller inte regeln om garantitid.



Byte av plats kan ske två gånger/år inför terminsstart. Undantag ges för
barn med syskonförtur som är placerade på olika förskolor, för barn
som beviljats omsorg på förskolan Ekhammar, avdelningen för omsorg
på obekväm tid, barn i behov av teckenspråk samt för barn med finska
som modersmål. Byte kan också beviljas på grund av särskilda skäl.
Beslut fattas då vid byte inom en enhet av rektor samt mellan enheter
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av verksamhetschef för förskola eller av Resursteamet.



Om det finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara
överens om byte.
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2.9

Övergång från förskola till fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Barnets plats i
förskolan avslutas automatiskt den 31 juli. Vårdnadshavare kan säga upp
platsen tidigare om barnet inte har behov av platsen.
Om barnet behöver fritidshemsplats görs ansökan i e-tjänsten för barnomsorg
eller i samband med ansökan om plats i förskoleklass.

2.10 Frånvaro
Anmälan om sjukdom, semester eller annan frånvaro ska lämnas till berörd
personal så snart som möjligt. Barn får behålla sin barnomsorgsplats högst 3
månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden.

2.11 Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten. Finns fler än en vårdnadshavare ska
båda vårdnadshavarna vara överens.
Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och platsinnehavaren för
barnomsorgsplatsen inte behöver barnomsorg kan denne säga upp sitt
platsinnehav. Den andra vårdnadshavaren erbjuds då att ta över platsinnehavet.
Om han/hon inte svarar eller tackar nej till erbjudandet upphör
barnomsorgsplatserna.
Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag den registreras i etjänsten. Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas.
Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod efter uppsägningstidens
slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden.
Barn som har plats i kommunens verksamheter kan i vissa fall sägas upp från
sin plats, till exempel om avgiften inte har betalats eller om placeringen inte
har utnyttjats på det sätt som man har kommit överens om vid placeringen.
Vårdnadshavare som har skuld till kommunen riskerar att förlora plats. Detta
gäller kommunal verksamhet och de fristående som anslutit sig till det
gemensamma kösystemet.
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3

Tillsynstider

Vid placeringstillfället kommer vårdnadshavare överens med rektor eller
dagbarnvårdare om vilka tillsynstider som ska gälla för barnet. Dessa tider
gäller tills anmälan om ändring anmälts.

3.1

När vårdnadshavare arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden
ska stå i förhållande till den tid som vårdnadshavaren arbetar eller studerar,
inklusive restiden till och från arbetet/studieplatsen. När vårdnadshavare är
lediga enstaka dagar kan begränsad tillsynstid ges. I förskola och pedagogisk
omsorg kan barnet då vara i verksamheten under 5 timmar. För barn i
fritidshem är tiden 2 timmar efter skoltid.
Om en vårdnadshavare blir arbetslös, föräldraledig eller av annan orsak upphör
med arbete eller studier, får den tidigare överenskomna tillsynstiden behållas i
14 dagar.
Ändringar av tillsynstiden ska anmälas via e-tjänsten. Varaktig förändring av
tillsynstiden ska meddelas förväg, 1 månad i förväg då förändringen ligger före
kl. 9.00 eller efter 15.00, då arbetsgivaren enligt avtal behöver ha
framförhållning för eventuella schemaändringar.

3.2

När vårdnadshavare inte arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar eller studerar samt vid
föräldraledighet gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är 5 timmar per
dag, företrädesvis kl. 9.00 - 14.00. Rektor eller dagbarnvårdare avgör om
annan förläggning av tiden ska ske. I fritidshemmen är närvarotiden 2 timmar
per dag efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske.
Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid max 5 timmars per dag
för barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Rektor kan besluta
om hur närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-14.00.
Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetssökande vårdnadshavare ska vara
möjlig, om vårdnadshavaren har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller är
kallad till anställningsintervjuer.
Barn vars ena vårdnadshavare har sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till
plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg utifrån en helhetsbedömning av
barnets behov. Bedömningen görs av rektor eller dagbarnvårdare i samråd
med vårdnadshavaren.
Rektor kan begära in arbetsgivarintyg eller studieintyg där
arbetstider/studietakt framgår, för att fastställa barnets tider i förskolan.

3.3 Sammanhängande ledighet
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila. Barn i de kommunala
förskolorna, som har rätt till 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare inte
förvärvsarbetar, studerar eller vid föräldraledighet, ska vara lediga från förskolan
under minst fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti, mellan jul
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och nyår samt klämdagar. Barn ska vara lediga från förskolan när vårdnadshavare är
lediga eller har semester.
Barn till vårdnadshavare som arbetar ska ha minst tre veckors sammanhängande
ledighet under sommarperioden om inte den sammanhängande ledigheten tagits ut
under annan del av året. För barn med växelvis boende samt vid särskilda skäl gör
rektor bedömning om sammanhängande ledighet.
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4

Taxor i Upplands-Bro kommun

Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på
obekväm arbetstid för kommunala och fristående verksamheter. Maxtaxan
innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Regeringen beslutar om
inkomsttaket för maxtaxan, läs mer om detta på www.skolverket.se. Inga
avgifter utöver maxtaxan får förekomma med undantag för den öppna
verksamheten. Se punkt.1.1.6
Tolkning och tillämpning av taxan handläggs av Utbildningskontoret.

4.1

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under det aktuella
året.

4.2

Inkomstredovisning

Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande
om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från
vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid
lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras,
samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad.
Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från och med
år 2014 gör Upplands-Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad
inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att
skickas ut med en slutkorrigering av avgiften.
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före
skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll menas personer som är gifta
eller lever i äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma adress.
Inkomsten beräknas på båda parterna i ett hushåll oavsett om de är
vårdnadshavare/biologiska föräldrar eller inte. Barnets vårdnadshavare är
uppgiftsskyldiga angående sammanboendes ekonomiska förhållanden.
För barn från samma hushåll som placeras i kommunal eller fristående
verksamhet som anslutit sig till det gemensamma kösystemet samordnas
taxorna. Avgiften fastställs med hänsyn till hushållets samtliga placerade barn.
Då syskon är placerade i både kommunal och fristående verksamhet uppbär
varje huvudman avgift för det eller de barn som är placerade.
Om det finns två platsinnehavare bosatta på varsitt håll i Upplands-Bro kan
avgiften beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive
platsinnehavares hushåll. Se sidan 9 om delad faktura.

4.3

Avgift – debitering

Månadsavgift betalas 12 månader per år oavsett närvaro. Avgiften betalas för
innevarande månad med slutlig korrigering på nästkommande faktura. Detta
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Taxor i Upplands-Bro kommun

Regler och taxor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro
kommun

gäller de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt de fristående
verksamheter som anslutit sig till den gemensamma kön.
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras
avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Oavsett vilket barn som är sjukt
reduceras avgiften för det yngsta barnet i familjen. Sjukdomen skall alltid
styrkas med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på
grund av sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen.

4.4

Avgift – i procent av bruttoinkomsten

Månadsavgiften beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per
månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst justeras efter index som fastställs av
regeringen. Information om avgiftsgrundande inkomst finns på kommunens
webbplats.
För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 timmar per
vecka reduceras avgiften med 25 % från och med den allmänna förskolans
start hösten det år barnet fyller tre år.
En låginkomstrabatt finns, som innebär att avgiften reduceras med 30 % vid
inkomster på 10 100 kr per månad eller lägre och med 10 % vid inkomster
mellan 10 100 – 13 800 kr per månad.
Avgiften i förskola/pedagogisk omsorg
är:

Avgiften i fritidshem är:

3 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två osv.
Avgift tas ut för högst tre barn. Hushåll med fler än tre barn placerade i
kommunal eller fristående verksamhet betalar endast för de tre yngsta barnen.

4.5

Reduktion av avgiften i vissa fall

För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 § Skollagen
(2010:800), tas avgift ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Det
innebär att en avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa.
Beslut fattas efter utredning av Resursteamet.

4.6

Behandling av personuppgifter

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina
personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Information om hur personuppgifterna behandlas finns på kommunens hemsida.
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-11

Mia Wallner
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

KS 19/0397

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Mia.Wallner@upplands-bro.se

Revidering av taxa för myndighetsutövning
Brandkåren Attunda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Föreslagen justerad taxa samt avbokningskostnad vad gäller tillsyn enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2011:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) godtas. Den nya taxan gäller från
2020-03-01.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit emot en hemställan om justering av taxa för
myndighetsutövning från Brandkåren Attunda.
Kostnader för tillsynsverksamheten avgiftsfinansieras med full täckningsgrad.
Avgiften baseras på andel årsarbetare och kostnad för dessa. Modellen tar
hänsyn till nedlagd tid vid tillsynsbesöket, se hemställan.
Senaste justering av taxa skedde 2013 då taxan för tillsyn låg på 3 158 kronor.
Ny taxa 2020 föreslås bli 4 665 kronor.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 januari 2020



Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning.



Komplettering av hemställan om justering av taxa för
myndighetsutövning.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regelbunden brandtillsyn av kommunala verksamheter och lokaler medför en
trygg och säker miljö för både barn och unga.

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

Datum

2020-01-11

Vår beteckning

KS 19/0397

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning.
2. Komplettering av hemställan om justering av taxa för
myndighetsutövning.

Beslut sänds till
 Brandkåren Attunda
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-07

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 19/0734

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Regler för lokalresursplanering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Regler för lokalresursplanering godkänns

Sammanfattning

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna
planeringen för kommunens lokalförsörjning. Planeringen innebär att
olika behov och önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och
värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska planering,
verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.
Dessa regler behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och
ansvarsfördelning för frågor som gäller lokalresursplaneringen.
Syftet med reglerna är att säkerställa:
-

en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för
sociala ändamål,

-

att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen,

-

ett kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och

-

att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan
nämnder och kommunägda bolag.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Regler för lokalresursplanering

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En strukturerad och samordnad lokalresursplaneringen skapar goda
förutsättningar för all kommunal verksamhet och gynnar således både unga och
gamla.

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

Datum

2020-01-07
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Regler för lokalresursplanering
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder och bolag

Vår beteckning

KS 19/0734
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1

Inledning

Planering av lokalresurser i Upplands-Bro kommun utgår från verksamheternas
behov och de gemensamma ekonomiska förutsättningarna.
Dessa regler behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och
ansvarsfördelning för frågor som gäller lokalresursplaneringen.

2

Syfte

Syftet med reglerna är att säkerställa:
-

en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för
sociala ändamål,

-

att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen,

-

ett kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och

-

att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan
nämnder och kommunägda bolag.

3

Mål och uppföljning

Lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig,
effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos kommunens verksamheter.

4

Lokalresursplanering

Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna
planeringen för kommunens lokalförsörjning.
Planeringen innebär att olika behov och önskemål om lokaler
identifieras, prioriteras och värderas mot kommunens totala
lokalanvändning, fysiska planering, verksamhetsplanering samt ekonomi
och miljöstyrning.
Processen innehåller tre steg.

Inventering av
lokalbehov

4.1

Lokalbehovsrapport

Lokalförsörjningsplan

Inventering av lokalbehov

Det första steget är att respektive nämnd gör en inventering av sitt
lokalbehov. Inventeringen ska beskriva behovet på kort och lång sikt.
Den ska även innehålla en beskrivning av befintliga lokalresurser samt
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nuvarande nyttjande. Nyckeltal ska användas för att göra jämförelser
med andra liknande kommuner. I underlaget ska även pågående
lokalprojekt beskrivas.

4.2

Lokalbehovsrapport

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa nämndernas
inventeringsrapporter och överlämna till Kommunstyrelsen för information.
Lokalbehovsrapporten är ett viktigt underlag i vårens budgetarbete.
Resultatet av nämndernas inventering sammanställs i en
lokalbehovsrapport som är en del av underlaget i den årliga planeringen
av kommunens budget och underlag för verksamheternas fortsatta
planering.
Lokalbehovsrapporten ska innehålla;
-

Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet

-

Befolkningsprognoser

-

Verksamheternas utveckling och behov av lokaler

-

Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och
verksamhetsanpassningar

-

Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov

4.3

Lokalförsörjningsplan

Som bilaga till kommunens budget ska en lokalförsörjningsplan finnas. Planen
innehåller de lokalprojekt som prioriteras. Av planen ska det framgå när
projektet avses påbörjas och avslutas. Det ska även framgå bedömning av
eventuell investeringsutgift samt hur kommunens driftkostnader påverkas.

5

Organisation för lokalresursplanering

Kommunstyrelsen ansvarar för att det inom kommunen finns en organisation
för kommunens lokalresursplanering.

5.1

Lokalstyrgupp

Lokalstyrgruppen ansvarar för den strategiska samordningen, planeringen och
uppföljningen av lokalförsörjningen.
Lokalstyrgruppen leds av kommundirektören, som utser dess övriga
medlemmar.
Lokalstyrgruppens uppgift är att:
-

leda och samordna kommunens lokalresurser samt ta fram förslag till
prioritering mellan olika behov och önskemål om lokaler,
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-

samordna lokalplaneringen med kommunens fysiska planering,
verksamhetsplanering, bostadsförsörjningsplanering, investeringsplanering,
ekonomiska planering samt miljöplanering,

-

föreslå beslut som effektiviserar lokalutnyttjandet samt

Lokalstyrgruppen ansvarar för att driva frågorna framåt och tillse att beslut kan
fattas av rätt organ inom kommunen.

5.2

Lokalberedningsgrupp

Lokalberedningsgruppen svarar för samordning, planering, uppföljning och
beredning av ärenden inför beslut i lokalstyrgruppen.
Lokalberedningsgruppen utses av och rapporterar till lokalstyrgruppen.
I lokalberedningsgruppens uppgifter ingår att:
-

föreslå mål och mätetal för att styra och följa upp kommunens
lokalförsörjning, lokalanvändning och lokalkostnader,

-

föreslå åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen,

-

föreslå prioriteringar mellan olika behov och önskemål om lokaler,

-

föreslå åtgärder för att minska kostnaderna

-

föreslå förändringar i lokalbeståndet.
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Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
karl.ohlander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-12-13

KS 19/0708

Er beteckning

Kommunstyrelsen

En väg in – gemensam lokalbokning för
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för lokalbokning i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utöka antalet bokningsbara lokaler
genom att tillföra lokaler som står tomma utanför ordinarie
verksamhetstid.
3. I och med fastställandet av riktlinjer och det vidare uppdraget är att
motionen ”En väg in” (KS 18/0257) besvarad.

Sammanfattning
I budget 2019 lämnades uppdrag om att genomföra ”En väg in” under 2019.
Projektet handlar om att inventera och samla bokningsbara lokaler och göra
dessa tillgängliga för bokning genom ett gemensamt bokningssystem.
Uppdraget svarar mot den motion som lämnades av KD den 13 juni 2018 (KS
18/0257).
Idag finns lokaler, sporthallar och anläggningar på 39 olika platser i kommunen
fördelat på 59 olika bokningsbara objekt. Förslaget till regler kopplat till
projektet innebär att samtliga bokningsbara objekt kopplas till kommunens
övergripande bokningssystem och att de därmed går att boka via kommunens
hemsida eller via kommunens kontaktcenter. Nyckelhanteringen sker sedan
främst genom utlämning i Brohuset eller i Kommunhuset. I några fall hanteras
nyckelhanteringen direkt av anläggningen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret föreslår även att uppdrag lämnas till
kommundirektören för att genomföra en utökning av projektet. Denna utökning
innebär att ytterligare bokningsbara lokaler tillförs nuvarande utbud.
Inriktningen är då att använda lokaler som annars inte utnyttjas.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2019



Riktlinje för uthyrning av lokaler
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Ärendet
Bakgrund
I tidigare styrdokument och motioner har flera politiska partier i Upplands-Bro
efterfrågat ett effektivare system för lokalbokning och tillgänglighet. Förslagen
har bland annat handlat om att samordna hanteringen av uthyrningsbara
lokaler. Syftet har också varit att öppna upp kommunens lokaler för
privatpersoner, föreningar och företag som har behov av en lokal för någon
aktivitet. Uppdrag om genomförande av ett i projekt i linje med den
efterfrågade förändringen lämnades i budget 2019 och anger att ”En väg in”
ska genomföras under 2019.
Motion om ”En väg in” (KS 18/0257)

Den 13 juni 2018 lämnade KD in en motion om att tillgängliggöra lediga
lokaler i kommunen till privatpersoner, företag och föreningar. Motionen
beskriver också att det ska finnas en ansvarig lokalsamordnade funktion och ett
gemensamt bokningssystem för alla uthyrningsbara lokaler.
Inventering
Under 2019 har en utredning genomförts med syfte att inventera de lokaler som
idag är uthyrningsbara och även att utöka dessa. Inventeringen redovisas i
bilaga 2 och innehåller 59 olika bokningsbara objekt på 39 olika platser i
kommunen. De bokningsbara objekten är av olika karaktär, det handlar om
sport- och idrottshallar, samlingssalar, grupprum, idrottsplatser, friluftsgårdar
och skolmatsalar.
Vi inventeringen har det också blivit tydligt att nuvarande hantering av
lokalerna skiljer sig i hög grad. Detta gör det svårt att boka lokaler för enskilda
och även svårt för kommunen att ha en överblick över lokalbokningen. Risk
finns då att lokalerna inte utnyttjas effektivt och bedöms som svårtillgängliga.
Idag finns ett antal olika bokningssätt och flera olika rutiner för
nyckelhantering. Ungefär hälften av de bokningsbara objekten är bokningsbara
via kommunens bokningstjänst på hemsidan. Övriga objekt bokas via skolor,
direkt till lokalbokning eller via KC. Kontaktvägarna skiljer sig dessutom,
förutom via hemsidan kan man skicka e-post till olika funktioner, ringa till KC
eller kontakta verksamheter med lokaler direkt. Kommunen har dessutom
redan ett system för lokalbokningar, FRI, men detta används inte för alla
inventerade objekt.
Nyckelhanteringen har granskats närmare under inventeringen. Idag finns flera
olika system för nyckelhantering i kommunen. I vissa lokaler finns en digital
hantering med låsbrickor och liknande, i vissa lokaler en kombination av
digital lösning och traditionella nycklar och i flera lokaler bara en traditionell
nyckelhantering. Nycklarna hanteras av flera olika funktioner. Kontaktcenter i
Brohuset och Kulturhuset har en stor del av nyckelhanteringen, men många
nycklar och låsbrickor hanteras fortfarande direkt av verksamheten. I de fall
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Kommunledningskontoret
verksamheterna själva har hand om denna hantering är detta oftast i
skolverksamhet och då oftast när det gäller skolmatsalar. I vissa fall är det
kultur- och fritidskontoret som hanterar nyckelutlämningen.
Vid granskningen har det uppkommit att det inte är själva nyckelhanteringen
som upplevs problematisk. Det som istället pekas ut som ett problem är själva
bokningen. Med tydliga instruktioner om hur man får del av nyckeln och hur
den återlämnas upplevs detta fungera på ett praktiskt och bra sätt.
Kulturhuset
I samband med att inventeringen av bokningsbara lokaler gjordes lämnades
även uppdrag om att se över kulturhusets lokaler och tillgängligheten till dessa.
Utöver de lokaler som redan finns upptagna i inventeringen tillkommer då
Trappan på plan 3 samt studierum på plan 4 och 5 vid biblioteket.
Nuvarande regler för användningen av lokaler och ytor i Kulturhuset har också
setts över och förslag till förändringar har beretts.
En väg in
För att uppnå en väg in till kommunens uthyrningsbara lokaler läggs samtliga
inventerade objekt till i kommunens bokningssystem FRI. Därefter kopplas
dessa upp mot den bokningstjänst som finns på kommunens hemsida.
Nyckelhanteringen bedöms i mycket kunna fortsätta på samma sätt som nu.
Viss justering behöver göras kopplat till några objekt, men i stort handlar
mycket om att fastställa klara rutiner för hanteringen.
Bokningsprocessen blir därmed på följande sätt:

För de som inte själva kan boka via hemsidan kommer kontaktcenter även
fortsättningsvis kunna hjälpa till med bokningen.
Kulturhuset

Kommunens kulturhus är en öppen mötesplats och en demokratisk arena. Här
kan medborgare ta del av samhällsinformation från kommun och myndigheter,
mötas i caféet och utföra kommunärenden. Kulturhuset är till för alla som bor
och vistas i kommunen och grundprincipen är att Kulturhusets lokaler ska
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Kommunledningskontoret
användas så att de kommer så många som möjligt till gagn. Samma generella
bokningsregler ska gälla även för Kulturhuset och precis som för samtliga
bokningsbara objekt kommer det att finnas specifika regler för kulturhusets
olika lokaler.
Utgångspunkten ska vara att Kulturhuset är en öppen mötesplats och en
demokratisk arena där människor, näringsliv, föreningsliv och politiken kan
mötas i olika former. Detta innebär att tidigare regler om att politiska möten
inte får anordnas i kulturhuset avskaffas.
Nästa steg
Nästa steg är att tillgängliggöra flera av kommunens lokaler. Det handlar då
om de lokaler som står tomma under de tider som de inte utnyttjas av
kommunens verksamheter. Det kan handla om fler lokaler i skolor, förskolor
och andra anläggningar med verksamhet dagtid. Ett syfte med detta är även att
göra platser i kommunen som idag är tysta och utan aktivitet utanför dagtid och
på helger mer levande.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommundirektören får i uppdrag
att ta projektet ”en väg in” vidare och utöka inventeringen och att
tillgängliggöra fler lokaler och bokningsbara objekt.

Barnperspektiv
Bättre och enklare tillgång till lokaler, idrottsplatser och andra anläggningar
skapar positiva förutsättningar för barn och ungas utveckling. Det handlar om
bättre tillgänglighet för idrott, kultur och fritid, viktiga delar vad gäller hälsa,
delaktighet och inkludering.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Riktlinje för uthyrning av lokaler
2. Bokningsbara lokaler per den 13 december 2019
3. Motion från KD angående ”En väg in”, KS 18/0257
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
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Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
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Bilaga 2
Lokal

Område

Bokare

Nyckel

Matsalar
Lillsjöskolan
Bergaskolan
Ekhammarskolan
Hagnässkolan
UBG
Råbyskolan
Härneviskolan
Finnstaskolan

Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Brunna
Kungsängen
Bro
Bro
Bro

Lillsjöskolan
Bergaskolan
Ekhammarskolan
Hagnässkolan
Lokalbokningen
Råbyskolan
KC/Lokalbokning
Finnstaskolan

Lillsjöskolan
Bergaskolan
Ekhammarskolan
Hagnässkolan
KC
Råbyskolan
Härneviskolan
Finnstaskolan

Dagcentraler
Torget 4, Samlingssal
Torget 4, Studierum
Torget 4, Matsal
Torget 4, Kontakten
Torget 4, Motionsrum
Florasalen

Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro

KC
KC
KC
KC
KC
KC

KC
KC
KC
KC
KC
Brohuset

Kungsängen

KC

KC

Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Håbo-Tibble

KC
KC
KC
KC
KC

KC
KC
KC
KC
Enskild
handläggare

Kungsängen
Kungsängen
Brunna
Brunna
Kungsängen

KC
KC
KC
KC
Lokalbokning

KC
KC
KC
KC
KC

Bro
Bro
Bro
Håbo-Tibble

KC
KC
KC
KC

Brohuset
Brohuset
Brohuset
Brohuset

Friluftsgårdar
Hällkana

Bro

KC

Brohuset

Sporthallar
Kungsängens
sporthall

Kungsängen

Lokalbokning

Vaktmästare

Samlingslokaler
Marina
föreningshuset
- Studierum 1
- Studierum 2
- Studierum 3
- Studierum 4
Tibblegården

Gymnastiksalar
Bergaskolan
Lillsjöskolan
Brunnaskolan
Hagnässkolan
Ekhammarskolan,
dans
Råbyskolan
Finnstaskolan
Härneviskolan
Tjustaskolan

- Spegelsalen
- Spinningsalen
- Styrketräningslokal
- Teorisal
Ekhammarhallen
Hagnäshallen
Bro sporthall

Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro

Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning

Vaktmästare
Vaktmästare
Vaktmästare
Vaktmästare
KC
KC
Brohuset

Övrigt
Ekahammarscenen
Stora scenen
Plan 6 Kulturhuset
- Borgen
- Dävensö
- Fläsklösa
- Lagnö
- Skoggarn
- Stora dansaren
- Svalgarn
- Svanholmen
Danssalen, Brohuset
Verkstan, Brohuset

Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Bro
Bro

Kulturavdelningen
Kulturavdelningen
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
Lokalbokning
Kulturavdelning

KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
Brohuset
Brohuset

Kungsängen

Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning
Lokalbokning

IP
Kungsängens IP
Klockardalens IP
Bro IP
Bro sporthall

Bro
Bro
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1

Inledning

1.1

Allmänna bestämmelser

Inledning

Denna riktlinje är ett normerande och allmänt styrdokument i enlighet med
Riktlinje om Upplands-Bro kommuns styrdokument. Syftet med denna riktlinje
är att reglera hur och för vem användandet av uthyrningsbara lokaler och
objekt får företas samt vilka taxor som ska gälla för nyttjande.

1.2

Inriktning

Kommunens vision syftar till att förena alla som lever och verkar i UpplandsBro. Kommunens offentliga mötesplatser ska prioritera barn och unga och
måste tydligt sträva efter att alla känner sig trygga och inkluderade i ett
välkomnande och öppet debattklimat och dessutom bidra till mångfald och
allas lika värde.
Sveriges grundlagar garanterar alla medborgare rösträtt, yttrandefrihet,
mötesfrihet och ett stort antal andra politiska fri- och rättigheter som gör det
möjligt att engagera sig politiskt eller i föreningslivet. Ingen kan stängas ute
från det politiska livet i Sverige och föreningsfriheten står sig stark. Alla
människor i Upplands-Bro ska räknas som jämlika, oavsett kön, etnicitet och
andra personliga egenskaper. Mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges
grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott.
Kommunens lokaler är en viktig plattform för allmänheten, föreningslivet,
skolan, näringslivet, politiken och kommunen för att på ett utvecklande sätt
mötas och skapa engagemang, och lära av varandras olika erfarenheter.
Kulturhuset är en upplevelsearena, en attraktiv och engagerande kunskapskälla
som skapar utrymme och är tillgänglig för alla. Biblioteket ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
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2

För vem och till vad får kommunens lokaler
nyttjas?

2.1

Grundläggande bestämmelser

Kommunen anger ett antal lokaler och anläggningar som är tillgängliga för
bokning. Under den tid kommunen driver verksamhet i dessa lokaler och på
dessa anläggningar har kommunen företräde att boka dessa. Övriga som kan
boka lokaler och anläggningar är föreningar, politiska partier, studieförbund,
privatpersoner och företag.
2.1.1 Slutna sällskap eller offentliga arrangemang
Lokalerna kan antingen bokas för sammankomster i slutna sällskap eller för
offentliga arrangemang.
Med slutna sällskap menas en avgränsad grupp där ändamålet med
lokalbokningen inte är avsett för allmänheten, utan för en särskild person eller
en inbjuden grupp.
Med offentliga arrangemang menas en tillställning riktad till allmänheten. Ett
arrangemang kan begränsas till en viss målgrupp men utgångspunkten med
offentliga arrangemang är att dessa är avsedda för alla kommunens
medborgare.
2.1.2 Undantag och begränsningar
Vid bedömning om en lokal ska hyras ut ska följande utgångspunkter alltid
ligga till grund, oavsett vem som hyr lokalen och till vilken typ av ändamål det
är frågan om:


De grundläggande fri- och rättigheterna
Yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet,
föreningsfrihet och religionsfrihet, samt de begränsningar av dessa frioch rättigheter som framgår av lag ska vara gränssättande vid
bedömningen. Om innehållet i ett arrangemang kan antas bryta mot lag
ska uthyrningen nekas.



Den kommunala likställighetsprincipen
Likställighetsprincipen om att kommunmedlemmar ska behandlas lika
om det inte finns sakliga skäl för något annat, ska respekteras.
Kommunen ska handlägga och bedöma en förfrågan om att få hyra en
lokal efter objektiva grunder.



Att nyttjande av lokaler ska följa lagar och regler gällande alkohol,
narkotika och rökning.



Att kommunens lokaler får inte nyttjas till ändamål som utgör brottslig
verksamhet.



Att Upplands-Bro kommuns varumärke och trovärdighet får inte ta
skada av uthyrningen.
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2.2

För vem och till vad får kommunens
lokaler nyttjas?

Bokning av lokaler

All bokning av lokaler och andra anläggningar ska ske i kommunens
bokningssystem. Externa parter bokar lokal och anläggning på kommunens
hemsida.

2.3

Kulturhuset

Kommunens kulturhus är en öppen mötesplats och en demokratisk arena. Här
kan medborgare ta del av samhällsinformation från kommun och myndigheter,
mötas i caféet och utföra kommunärenden. Kulturhuset är till för alla som bor
och vistas i kommunen och grundprincipen är att Kulturhusets lokaler ska låtas
nyttjas på ett sådant sätt så att det kommer så många som möjligt till gagn.
I detta kapitel listas de olika lokaler som finns att tillgå i Kulturhuset. I varje
avsnitt nedan beskrivs lokalerna och lokaltaxor.
2.3.1 Plan 1: Stora Scen
På plan 1 finns lokalen Stora Scen. Denna är tillgänglig att bokas och hyras för
olika möten och sammankomster i slutna sällskap. I lokalen kan även offentliga
arrangemang anordnas. Vid bokning av Stora scen tillkommer alltid en
bokning av teknisk personal under hela arrangemanget av säkerhetsskäl och för
det tas en separat avgift.
Stora Scen används i stor utsträckning av Kultur- och fritidskontorets
verksamhet och Kommunfullmäktige, som alltid ges förtur vid bokning för att
uppfylla verksamhetens syfte och mål.
Vid bokning av Stora scen ingår också foajén på plan 2. Dessa går inte att
skilja åt.
Bokningsförfarande

Bokning av Stora Scen sker via kommunens lokalbokning via hemsidan.
2.3.2 Plan 3: Trappan
Här finns café, Trappan, konsthall, bibliotek och tidsskriftshörna. Av arenorna
på plan 3 är Trappan bokningsbar för slutna sällskap eller offentliga
arrangemang.
Trappan kan bokas för slutna sällskap eller för offentliga arrangemang.
Trappan ligger i anslutning till biblioteket. Vid uthyrning av Trappan måste
bibliotekets verksamhet beaktas.
Vid bokning av Trappan måste vissa särskilda föreskrifter för möblering av
lokalen och liknande beaktas av säkerhetsskäl. Dessa lämnas ut i samband med
tillgång till lokalen. Om man önskar nyttja teknisk utrustning vid bokning av
Trappan måste teknisk personal bokas separat och för detta tas en separat
avgift. Bokas lokalen då biblioteket är stängt tillkommer alltid kostnad för
personal.
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För vem och till vad får kommunens
lokaler nyttjas?

2.3.3 Plan 4: Studierum 1
På plan 4 ligger en del av biblioteket. Biblioteket ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
I biblioteket på plan 4 finns Studierum 1. Detta kan bokas för studerande under
bibliotekets öppettider i max två timmar.
Bokningsförfarande

Bokning av studierum sker via kommunens lokalbokning via hemsidan.
Lokaltaxor

Att boka studierum 1 kostar inget.
2.3.4 Plan 5: Studierum 2
På plan 5 ligger en del av biblioteket. Biblioteket ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
I biblioteket på plan 5 finns Studierum 2. Detta kan bokas av studenter under
bibliotekets öppettider och i max två timmar.
Bokningsförfarande

Bokning av studierum sker via kommunens lokalbokning via hemsidan.
Lokaltaxor

Att boka studierum 2 kostar inget.
2.3.5 Plan 6: Sammanträdesrum
På plan 6 finns åtta sammanträdesrum. Under dagtid används dessa för interna
kommunmöten och är inte bokningsbara för andra än kommunens anställda och
förtroendevalda. Efter kontorstid kan dessa bokas och hyras av andra. Vad som
avses med kontorstid kan variera om det kan tillåtas med hänsyn till intern
efterfrågan på mötesrum. Utgångspunkten är att rummen är bokningsbara
mellan kl. 18:00 och 21:00.
Lokaltaxor

Mötesrummen på plan 6 jämställs med studierum enligt kommunens
bestämmelser om lokaltaxor.
Bokningsförfarande

Bokning av mötesrummen på plan 6 sker via kommunens lokalbokning via
hemsidan.
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3

Taxor och regler

3.1

Taxor

Taxor och regler

För nyttjande av kommunens lokaler för extern part gäller kommunens
beslutade lokaltaxor. På kommunens hemsida publiceras gällande
bestämmelser för lokaltaxor. Taxan avgörs av vilken typ av lokal och vilken
typ av kund enligt följande tabell.


A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska
partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och
ungdomsverksamhet upp till 20 år.



B-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska
partier, registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet
över 20 år.



C-kund: Föreningar, privatpersoner och företag folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.



D-kund: Kunder utanför Upplands-Bro kommun.



K-kund: Kommunens verksamheter, ny kategori

Detaljerad taxa för respektive typ av lokal och anläggning finns publicerade på
kommunens hemsida.

3.2

Regler för lokaluthyrning

Kommunens kultur- och fritidsverksamhet utfärdar generella regler för
lokalbokning. Dessa regler handlar om vad den som hyr lokalen eller
anläggningen har för ansvar, avbokning, hur felanmälan går till och så vidare.
Dessa regler får inte strida mot denna riktlinje.
Till reglerna tillkommer sedan särskilda regler för respektive lokal och
anläggning.
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Kommunledningskontoret
Datum

2019-12-17

Marcus Nybom
Näringslivschef
Näringslivsstaben

Vår beteckning

KS 19/0716

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Utbildningen Förenkla - helt enkelt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag att genomföra
utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun genomförde 2014 utbildningen ”Förenkla – helt
enkelt” med syftet att stärka den interna samordningen och skapa en större
förståelse för företagens behov och villkor. Målgruppen för utbildningen var
alla medarbetare och chefer som genom sin yrkesroll möter företag. Intern
samordning, information och bemötande var tre områden som då prioriterades.
Det är snart sex år sedan utbildningen genomfördes och nya medarbetare
har tillkommit. Vidare har kommunens organisation delvis förändrats och
näringslivet har expanderat kraftigt. Att återigen genomföra utbildningen
med en bred representation av chefer och medarbetare för att möta dagens
och morgondagens förväntningar på en effektiv, rättssäker och
serviceinriktad kommun vore därför eftersträvansvärt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 december
2019.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun har under en längre tid arbetat strategiskt och
långsiktigt med att stärka och utveckla det lokala näringslivsklimatet. Arbetet
har resulterat i en sextondeplats (2018 och 2019) på Svenskt Näringslivs
företagsklimatsranking - en förbättring med 203 placeringar sedan 2009.
Vidare har kommunens nöjd kund-index för företagsärenden ökat från 72
(2014) till 76 (2018).
För en fortsatt god utveckling är ett kontinuerligt utvecklingsarbete nödvändigt.
Ett utvecklingsarbete som innebär att tillsammans diskutera och utforma
kommunens information, samordning och service gentemot företag. Ett
framgångsrikt näringslivsarbete förutsätter en god intern samverkan och
förståelse för företagens förutsättningar och villkor.

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

Datum

2019-12-17

Vår beteckning

KS 19/0716

Kommunledningskontoret
Genom utbildningen Förenkla – helt enkelt samlas ett stort antal medarbetare
och chefer för att tillsammans diskutera dagens och morgondagens utmaningar,
förhållningssätt och lösningar. Vidare får utbildningsdeltagarna ta del av
relevanta exempel och inspiration från andra offentliga aktörer och företag.
Utbildningen omfattar tre heldagar. Kostnaden för utbildningen är 225 000:-.

Barnperspektiv
De positiva effekter som uppnås genom utbildningen gynnar även barn och
ungdomar. Bland annat genom att kommunens förvaltningar utvecklas inom
områden som bemötande, information och samordning.

Ida Texell
Kommundirektör

Marcus Nybom
Näringslivschef

Bilagor
1. Beskrivning av Förenkla helt enkelt från Sveriges kommuner och regioner.
Beslut sänds till
 Kommunledningskontoret.

2 (2)

Förenkla - helt enkelt
Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner
som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig
till chefer, handläggare och politiker som möter företag i
sitt arbete.
Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket
är en förutsättning för att utveckla välfärden. Att underlätta företagande ger också
invånare i kommunen större möjligheter att förverkliga sina drömmar. För det är vad
företagande ofta är.
Att människor startar företag eller var företag väljer att etablera sig påverkas i regel
av faktorer som kommunen i det korta perspektivet kan ha svårt att påverka. En
faktor som kommunen emellertid kan påverka direkt och som har stor betydelse för
företagens möjlighet att verka, etablera sig och växa är det lokala företagsklimatet

Mål
Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med
näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens
behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen
och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser
vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Målgrupp
Förenkla – helt enkelt är en utbildning för alla medarbetare, chefer och förtroendevalda som
möter företagen. Vi vill att så många som möjligt deltar vid de två stora utbildningsdagarna.

Utbildningens form Innehåll
Förenkla – helt enkelt är en rolig utbildning där vi jobbar med humor, utvecklingsvilja och
stolthet. Deltagarnas olika kompetenser är resurser i utbildningen.
Utbildningen tar avstamp i det som företagen själva anser viktigt. Det finns många studier och
undersökningar från akademin, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och inte minst olika företrädare
för näringslivet som beskriver behovet av en bra kommunal service. I bred bemärkelse, men
framförallt inom myndighetsutövning. Slutsatsen är att kommunen behöver arbeta brett och
sammanhållet och att alla kommunens pusselbitar stärker helheten.
De olika pusselbitar som vi tar upp genom utbildningen är:









Tydligt ledarskap
Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar
Attityd och bemötande gentemot företagen
Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
Dialog med företagen och kommunikation kring näringslivsfrågor
Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv
Mäta företagsklimatet och sätta mål

Upplägget
Block 1: Förträff
Vi tar fram en plan för utbildningen

Block 2: Stor utbildningsdag för alla i kommunen som möter företagen
En stor gemensam dag där kommunens mål tydliggörs, deltagarna får kunskap om hur företagandet
ser ut idag och inspiration att ta ett personligt ansvar för kommunens utveckling av
företagsklimatet.

Fördjupning för alla som har en myndighetsutövande roll mot företagen:



Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen. En heldag med fokus på
bemötande, servicegrad, regeltillämpning, organisationskultur och innovationstänkande.

Egetarbetemeden sammanställning:
Genomutbildningenska ni definieravad ni vill utvecklaoch vad ni gör och gjort på olika
förvaltningarför att utvecklaföretagsklimatet.Ni skaalltsåläggaert pusselVilka pusselbitarhar ni
och vilka behöverni utveckla?

Block 3: Avslutandedag– såhär läggervi vårt pussel
Gemensamdagdär föredragblandasmed att ni berättarför varandraom era pusselbitar.V ad som
görsoch vad som kommeratt göraspå olika förvaltningar. Er färdplantydliggörsmed mål framåt.
Nu kör vi!

Utbildningsdagmed
deltagarefrån olika
verksamheter.Fokus
på myndighetskommunen

Denempatiske
byråkraten
Att designa
kommunala
tjänsteprocesser
Effektivdialogmed
företagen

Praktiskafrågor
Påblock 2 vill vi att ni ger deltagarnade politiska mål somställtsupp för tillväxt och
näringslivsutveckling.Behövsförberedelser.
En arbetsgruppbehövsför ert egetarbetegenomutbildningen.Strategisktutvaldapersoneri
organisationen.
Inbjudantill deltagarnabör kommafrån ”rätt” person.

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-12-06

Karin Haglund
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning

KS 19/0607

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Allmänhetens frågestund 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Allmänhetens frågestund anordnas under 2020.

Sammanfattning

Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse
frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill
utser.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019.



Regler för allmänhetens frågestund.

Barnperspektiv
Alla medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt
reglerna för allmänhetens frågestund.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kanslichef
Bilagor
1. Regler för allmänhetens frågestund.

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

1(1)
Nr

7

Ersätter

6

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Antagna av kommunfullmäktige 1974-02-25, § 27, senast reviderade av
Kommunfullmäktige 2019-01-23.
1

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund
för allmänheten ska anordnas under kommande år.

2

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kommunfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för
genomförande av frågestunden.

3

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens,
annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighetsutövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som
arbetsgivare.

4

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så
fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning.

5

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt:
Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för frågea)
stund.
b)
Till presidiet omedelbart före frågestund.

6

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund.
Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras
vid nästföljande frågestund.

7

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av
den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser.

8

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt,
dock bör möjlighet till följdfråga lämnas.

9

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kommunfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund.

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade.
_____
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Kommunledningskontoret
Rafif Makboul Kaleem
Utvecklingsstaben

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0035

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Rafif.MakboulKaleem@upplands-bro.se

IOP-avtal med Fryshuset
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i enlighet med gällande
IOP-avtal avsluta samarbetet med Fryshuset från och med den 1 juli 2020.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har haft ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
med Fryshuset sedan 2017. Syftet med partnerskapet är att öka trygghet och
framtidstro för unga, framförallt i Bro. I samarbetet går kommunen in med 2,7
miljoner kronor per år till tre anställda för Fryshuset i Bro samt verksamhet.
IOP-avtalet med Fryshuset kan enligt överenskommelse som längst förlängas
till juni 2021 och måste därefter avslutas. Fryshuset har idag inga egna
ambitioner på att långsiktigt etablera Fryshuset i Bro efter att avtalet med
kommunen löper ut.
Under föregående år har kommunen flera projekt och uppdrag som verkar för
en trygg och säker kommun. Kapacitet och förmåga har förstärkts under 2019
och fortsätter förstärkas under 2020. Med hänsyn till den kapacitet som idag
finns i kommunen, till skillnad från när Fryshuset startade sin verksamhet i
Bro, kan samarbetet med Fryshuset avslutas den 1 juli 2020. Goda
förutsättningar finns idag för att Fryshuset ska kunna göra en kvalitativ
överlämning till kommunens nya fältgrupp, Bro:n, SIG, Ungdomsstödjare, Bro
fritidsgård samt kommunens väktare för att därefter avsluta sitt åtagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 20/0035



IOP-avtal med Fryshuset
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Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0035

Kommunledningskontoret

Ärendet
Upplands-Bro kommun har ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
med Fryshuset sedan 2017. När Fryshuset och kommunen etablerade
samarbetet var kommunen i stort behov av hjälp för att kunna hantera bland
annat social oro bland ungdomar i Bro. Kommunen saknade då flera av de
verksamheter och funktioner som idag finns i kommunen, till exempel Bro:n,
fältverksamhet, social insatsgrupp, väktare med mera.
Fryshuset har arbetat aktivt i Bro med att erbjuda barn, unga och unga vuxna
meningsfulla aktiviteter samt arbetat med ungdomsinflytande och
trygghetsskapande insatser. Under åren som gått har kommunen i samverkan
med Fryshuset ökat kapaciteten för att arbeta med unga, framförallt med unga i
riskzon. IOP-avtalet med Fryshuset är reglerat till att som längst kunna
förlängas till år 2021. I samtal mellan kommunen och Fryshuset har det
klargjorts att Fryshuset inte har några egna ambitioner att etablera Fryshuset i
Bro efter avslutat avtal, så som exempelvis Fryshuset i Husby. Kommunen
behöver därför nu hitta former för överlämning från Fryshuset och påbörja en
utfasning av verksamheten innan avslut. Kommunen kan istället för att inleda
ett nytt verksamhetsår välja att nu påbörja överlämning för att till sommaren
2020 avsluta samarbetet på bästa sätt.
Som ett led i Upplands-Bros strategi för en hållbar kommun finns nu möjlighet
att se över hur kommunen långsiktigt kan arbeta med att förbättra
uppväxtvillkoren för barn och unga och säkerställa att verksamhet och insatser
finns etablerade för målgruppen i vår kommun.

Barnperspektiv
Att arbeta långsiktigt med insatser som förbättrar barns uppväxtvillkor och
framtidstro är av största vikt i arbetet för en hållbar kommun. Att samarbetet
med Fryshuset avslutas kan inte innebära att kommunens barn och unga går
miste om meningsfull verksamhet, kommunen bör säkerställa att arbete för
barn och ungdomar finns kvar långsiktigt i kommunen.
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Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0035

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. IOP-avtal med Fryshuset
Beslut sänds till
 Kommunledningskontoret
 Fryshuset
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Upplands-Bro
KOMMUN

Överenskommelse om
ideburet offentligt
partnerskap
Överenskommelse mellan Fryshuset och Upplands-Bro kommun
2017-01-19
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Kommunledningskontoret
Rafif Makboul Kaleem
Utvecklingsstaben

Datum

2020-01-14

Vår beteckning

KS 20/0036

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Rafif.MakboulKaleem@upplands-bro.se

Samverkansöverenskommelse mellan
Upplands-Bro kommun och Polisen
Förslag till beslut
1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro
kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, den 14 januari
2020, inklusive bilagor godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna
samverkansöverenskommelsen.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun
och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram 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.

Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, den 14 januari 2020.



Åtgärdsplan

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



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

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0036

Kommunledningskontoret

Ärendet
Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro
kommun avser att teckna 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.
Avstämningarna syftar till att identifiera eventuella frågeställningar som
behöver lösas för överenskommelsens genomförande.
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Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0036

Kommunledningskontoret
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.

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

Barnperspektiv
Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet berör barn och ungas
uppväxtvillkor. Genom att kommunen och lokalpolisen samverkar för ett ännu
tryggare Upplands-Bro kommun stärks barn och ungas möjligheter till en god
framtid.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef
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Datum

2020-01-07
Kommunledningskontoret
Bilagor
1. Samverkansöverenskommelse
2. Åtgärdsplan
Beslut sänds till
 Polisen, lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro

Vår beteckning

KS 20/0036
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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 kommunoch poliseni lokalpolisområdetJärfälla/Upplands-Bro
kommuntecknaren gemensamöverenskommelse
gällandeökad trygghetoch
säkerhetför ett hållbartUpplands-Bro. Brottslighetenskaminskaoch
trygghetenskaöka och i nriktningenför samarbetet är en tätaresamverkan,
ökad polisiär personaltäthetoch tydliga samverkansområden.
Polisenoch kommunenhar efter framtagandeav en gemensamlokal lägesbild
prioriteratföljande samverkansområden:
•

Förstärkt kapacitetoch övergripandegemensammålbild

•

Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsattområde

•

Trygghetpå offentlig plats

•

Arbetemed ungdomari riskzon

•

Inbrott i bostad

•

Våldsbejakandeextremism

•

Trygghetscenter

•

V apenoch dödligt våld

•

Insatsermot droghandeloch öppnadrogscener

•

Insatsermot gängkriminalitetoch organiseradbrottslighet

Insatserska genomföras,följas upp och ersättasi takt med att arbetet
fortskrider enligt bifogad åtgärdsplanför arbetet.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet
Samverkan mellan polisenoch kommuneni Upplands-Bro sker på strategisk
nivå medkommunledninggenomchefssamråd
. Till förebygganderådetär
samordnareför polisenoch kommunenknutnamed uppdragetatt följa upp de
insatsersom beskrivsi dennaöverenskommelse.
För frågeställningarkring operativsamordningmellan kommunoch polis ska
kvartalsvisaavstämningarskemellan kommunenssamordnareoch polis.

www.upplands -bro.se

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

___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Torgny Söderberg

Ida Texell

Lokalpolisområdeschef

Kommundirektör

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

www.upplands -bro.se

Åtgärdsplan

Innehåll
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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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Gemensam kapacitet och övergripande
gemensam målbild
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3.

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.

6

Åtgärdsplan

Trygghet på offentlig plats

4.

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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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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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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Arbete med ungdomar i riskzon

5.

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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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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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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6.

Inbrott i bostad

6.1

Grannsamverkan

Definition

Inbrott i bostad

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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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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7.

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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8.

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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9.

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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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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Insatser mot droghandel och öppna
drogscener

10. 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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organiserad brottslighet

11. 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

2020-01-09

Nicola Björk
Utvecklingsstaben

Vår beteckning

KS 18/0131

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om Upplands-Bros
bidrag till en hållbar framtid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar frågeställaren och anser medborgarförslaget besvarat
i och med den dialog som skett mellan näringslivsutvecklare inom
Kommunledningskontoret och den medborgare som lämnat förslaget, samt
genom de projekt som pågår för en hållbar framtid inom Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning
Den 29 mars 2018 inkom ett medborgaförslag med förslag om hur
Upplands-Bro kommun kan bidra till en hållbar framtid. Förslagsställaren
föreslår att Upplands-Bro kommun ska verka för att få en vätgastankstation
etablerad i kommunen.
Transportsektorn är ett område där vätgasens miljöpotential är särskilt
betydande. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik kan
de lokala utsläppen av koldioxider, kväveoxider och partiklar från
transportsektorn minskas, då utsläppen från en bränslecell tillsammans med
vätgas är rent vatten.
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Idag finns fyra vätgastankstationer i Sverige (www.vatgas.se/tanka/) där den
enda i stockholmsregionen finns vid Arlanda. Det pågår ett arbete med
etablering av fler stationer, genom projektet Nordic Hydrogen Corridor, där ett
urval av kommuner kommer ingå.
Upplands-Bro kommun arbetar för att nå det nationella miljömålet om att
senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, genom
bland annat egna miljömål och samarbeten med relevanta aktörer såsom
Fossilfritt Sverige. Klimatförändringarna på grund av ökade utsläpp av
växthusgaser i atmosfären ökar i snabb takt och Upplands-Bro kommun anser
att det är av största vikt att bidra på bästa sätt. Omvärldsbevakning kring
regionala och nationella initiativ är därför viktigt och att utifrån våra resurser
agera.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2020.

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

Datum

2020-01-09

Vår beteckning

KS 18/0131

Kommunledningskontoret

Ärendet
Den 29 mars 2018 inkom ett medborgaförslag med förslag om hur UpplandsBro kommun kan bidra till en hållbar framtid. Den 17 oktober 2018 beslutade
Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen
för beslut.
Förslagsställaren föreslår att Upplands-Bro kommun ska verka för att få en
vätgastankstation etablerad i kommunen. Förslagsställaren beskriver att
vätgasbilar kan köra längre sträckor utan att stanna och ladda och de upplevs
av användaren ungefär som dagens fossildrivna bilar. Skillnaden är att dessa
bilar inte bidrar till växthuseffekten. Förslagsställaren framhåller att etablering
av vätgastankstationer kommer att bidra till ett bättre klimat och bättre hälsa
för medborgarna.
Förslagsställaren föreslår att Upplands-Bro kommun ansöker om att delta i det
EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor, och därmed verka för att
etablera en vätgastankstation i kommunen.
Projektet Nordic Hydrogen Corridor och regionalt arbete
Följande text är tagen från hemsidan www.scandinavianhydrogen.org: ”Inom
projektet Nordic Hydrogen Corridor planeras åtta nya tankstationer längs med
de transportkorridorer som binder samman Köpenhamn, Oslo och Stockholm.
Projektet har under det gångna året haft en del förändringar när det gäller
partners, men hösten 2019 räknar vi med att kunna berätta mer om projektets
upplägg, tidplan och orter. Arbetet med att välja ut orter för placering är
pågående.”
Pågående arbete för att verka för hållbarhet inom Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro kommun arbetar för att nå det nationella miljömålet om att
senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, genom
egna miljömål och samarbeten med relevanta aktörer såsom Fossilfritt Sverige.
Kommunens ledningssystem för miljö innebär framtagande av miljöutredning
för att fastställa prioriterade och betydande miljöaspekter, för att därefter anta
miljömål och indikatorer som organisationens verksamheter ska arbeta efter.
En av miljöaspekterna är ’Transporter’, och ett miljömål är ’Transporter i vår
verksamhet ska ha en liten miljöpåverkan’. Genom detta och samverkan mellan
aktörer såsom t.ex. Fossilfritt Sverige kan Upplands-Bro kommun agera för ett
hållbart samhälle och bidra till att nå det nationella miljömålet om netto-noll
utsläpp till 2045.
Regionalt pågår projekt för ökad delaktighet för kommuner att minska utsläpp
från transporter. T.ex. Fossilfritt 2030 som är ett samverkansprojekt mellan
Energi- och klimatrådgivningen, Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm,
Stockholm Stad (Miljöförvaltningen) samt BioDriv Öst. Upplands-Bro
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Datum

2020-01-09

Vår beteckning

KS 18/0131

Kommunledningskontoret
kommun har i dagsläget anmält intresse och ser under januari 2020 internt över
möjligheter till medverkan.
Klimatförändringarna på grund av ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären
ökar i snabb takt och Upplands-Bro kommun anser att det är av största vikt att
bidra på bästa sätt. Omvärldsbevakning kring regionala och nationella initiativ,
riktlinjer och att följa aktuell forskning är därför viktigt och att utifrån våra
resurser agera.
Kommunledningskontorets slutsatser
Kommunledningskontoret tackar för förslaget och delar förslagsställarens
uppfattning om att en vätgastankstation kan bidra till en hållbar framtid.
Intresse finns för denna typ av etableringsförfrågningar, dock kräver detta
tillgång till mark, vilket innebär att en detaljplan behöver finnas för en sådan
inriktning.

Barnperspektiv
Att verka för hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är av
största vikt för barnens framtida liv och hälsa.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommet den 29 mars 2018.
2. Protokollsutdrag KF § 120 den 17 oktober 2018.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-10-17

§ 120 Medborgarförslag om Upplands-Bros
bidrag till en hållbar framtid
Dnr KS 18/0131

Beslut
Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 29 mars 2018 inkom ett medborgarförslag som efterfrågade mer
förnyelsebar infrastruktur och etablering av vätgastankstation i kommunen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslaget inkommen den 29 mars 2018.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget lämnas över till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutet skickas till:
 Förslagsställaren
 Tekniska nämnden.

22 (33)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-10

Karin Haglund
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

KS 17/0302

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om placering av
staty i Bro Centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget om att uppföra en staty
föreställande Charlie Norman i Bro centrum som tas med som ett förslag i
planering av framtida minnesmonument.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Den 3 december 2019 antog Kultur- och fritidsnämnden ett yttrande. Kulturoch fritidsnämnden ställer sig positiva till uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman och framhåller att detta skulle kunna innebära ett kulturellt lyft
för ett av kommunens centra. Kultur- och fritidsnämnden anser därför att
förslaget ska tas med i planeringen av framtida minnesdokument.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens
yttrande med förslag om att medborgarförslaget tas med som ett förslag i
planering av framtida minnesmonument.
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Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.



Medborgarförslag om placering av staty i Bro centrum.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.

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

Datum

2020-01-10

Vår beteckning

KS 17/0302

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Forskning visar att en levande livsmiljö med konstnärliga inslag i form av
skulpturer och andra kreativa inslag i närmiljön kan bidra till mer socialt
funktionell attityd till omvärlden hos barn och unga. Det hjälper barn att förstå
sin historia, sin omgivning och skapar stolthet till platsen.
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Medborgarförslag om placering av staty i Bro centrum.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019.
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kultur- och fritidsnämnden
 Frågeställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 58

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Yttrande - medborgarförslag om
placering av staty i Bro Centrum
Dnr KFN 19/0126

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och
gått.
Förslaget går i linje med hur planering av minnesmonument kan initieras.
Kultur- och fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av
offentlig konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida
minnesmonument.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019



Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-03
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§ 131

Sammanträdesdatum:

2017-10-18

Medborgarförslag om placering av staty
i Bro Centrum
Dnr KS 17/0302

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
__________

Sammanfattning

lämnade in ett medborgarförslag den 13 oktober 2017 om att
smycka ut Bro Centrum med en staty av Charlie Norman.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 13 oktober 2017

Yttrande
Martin Normark yttrar i ärendet.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2019-11-17

Vår beteckning

KFN 19/0126
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Yttrande - medborgarförslag om placering av
staty i Bro Centrum
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för detta initiativ.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till ett minnesmonument av
Charlie Norman i Bro centrum och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2017 inkom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och
gått.
Förslaget går i linje med hur planering av minnesmonument kan initieras.
Kultur- och fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av
offentlig konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida
minnesmonument.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019



Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-08-29

Vår beteckning

KFN 19/0126

Ärendet
Den 13 oktober 2017 inom ett medborgarförslag om att uppföra en staty,
föreställande musikern Charlie Norman, i Bro centrum. Förslagsställaren
framhåller att Charlie Norman var en traktens son och underhöll
kommuninvånarna under många år.
Den 18 oktober 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret menar att uppförande av en staty föreställande
Charlie Norman skulle kunna innebära ett kulturellt lyft för ett av kommunens
centra som ger pedagogiskt perspektiv över verksamheter som kommit och
gått. Charlie Norman var en folkkär musiker. Han var inte bara pianist utan
även en stor humorist. Han skrev det mesta textmaterialet själv till sina shower
och han kunde konsten att få publiken att skratta. Han skrev även en hel del
filmmusik, både till reklamfilmer och långfilmer och medverkande i TV.
Ett minnesmonument av detta slag kan skänka förankring och stolthet till
bygden. Det kan medföra att medborgarna att förstå sin historia och skulle
kunna bli en framtida samlingspunkt för alla generationer. Bro centrum är en
passande plats då det var där Charlie Norman levde och dog. Förslaget går i
linje med hur planering av minnesmonument kan initieras. Kultur- och
fritidskontoret har i dag inte möjlighet att prioritera denna form av offentlig
konst men tar med sig förslaget i planeringen av framtida minnesmonument.

Barnperspektiv
Forskning visar att en levande livsmiljö med konstnärliga inslag i form av
skulpturer och andra kreativa inslag i närmiljön kan bidra till mer socialt
funktionell attityd till omvärlden hos barn och unga. Det hjälper barn att förstå
sin historia, sin omgivning och skapar stolthet till platsen.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni

Anna Sjunnesson

Kultur- och fritidschef

Kulturintendent

Bilagor
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019
2. Medborgarförslag om Placering av staty i Bro centrum

2 (3)

Datum

2019-08-29

Vår beteckning

KFN 19/0126

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2017.

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Mats Kjellberg
Säkerhetschef
Utvecklingsstaben
+46 8-581 692 00
mats.kjellberg@upplands-bro.se

Datum

2019-12-18

Vår beteckning

KS 19/0589

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och
civilt försvar i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro
kommun 2019–2022 antas.

Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om Kommuners och Landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska Sveriges
Kommuner och Landsting ha en planering för vilka åtgärder som ska
genomföras under mandatperioden.
Den 4 december 2019 antog Kommunstyrelsen Styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019–2022, sålunda
handlar detta ärende endast om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
detsamma.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 december 2019



Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019–2022



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
I överenskommelsen mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om kommunernas
arbete med krisberedskap framgår att kommunerna ska ta fram ett
styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska
utgå från de behov av åtgärder som identifierats i kommunens risk- och
sårbarhetsanalys som genomförts för Upplands-Bro kommun under perioden
februari-april 2019.

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

Datum

2019-12-18

Vår beteckning

KS 19/0589

Kommunledningskontoret
Styrdokumentet för krisberedskap i Upplands-Bro kommun beskriver vad
kommunen avser med krisberedskap, hur kommunen ska arbeta och prioritera i
dessa frågor samt vad som ska uppnås genom arbetet. Det vill säga att
förebygga och öka förmågan att hantera såväl samhällsstörningar som
allvarliga och extraordinära händelser. Kommunen genomför åtgärder utifrån
den planering som fastställts i styrdokumentet enligt Överenskommelsen om
kommunernas krisberedskap. 2018 slöts ytterligare en överenskommelse
mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) Överenskommelsen om kommunernas arbete
med civilt försvar som är ett komplement till Överenskommelsen om
kommunernas arbete med krisberedskap och är därför inkluderat i detta
styrdokument.
Den 4 december 2019 antog Kommunstyrelsen Styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019–2022, sålunda
handlar detta ärende endast om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
detsamma.

Barnperspektiv
En god planering och beredskap medför en tryggare och säkrare miljö för alla
barn och ungdomar.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 december
2019 - Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun
2. Riktlinjer för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i UpplandsBro kommun 2019–2022
3. Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap
4. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
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Datum

2019-12-18
Kommunledningskontoret
5. Utbildning och övningsplan

Vår beteckning

KS 19/0589
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 173

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019-2022
Dnr KS 19/0589

Beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till styrdokument
för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019
- 2022.

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Ska Sveriges
Kommuner och Landsting ha en planering för vilka åtgärder som ska
genomföras under mandatperioden.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2019
 Styrdokument för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i
Upplands-Bro kommun 2019–2022



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets förslag till styrdokument
för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun 2019
- 2022.
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1. Överenskommelse
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
Uppgifterna utgår från:
• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
• kommunallag (2017:725)
Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.
Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.
Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp,
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan
2023 om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH eller FEH. Vid
uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning
med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. Avsikten är att en
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med
både krisberedskap och civilt försvar.

Stockholm den 16 oktober 2018

Stockholm den 16 oktober 2018

MSB

SKL

Dan Eliasson

Vesna Jovic
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2. Utgångspunkter
Extraordinär händelse
Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §:
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”
Krisberedskap omfattar mer än LEH
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor,
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt
skydd.
Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
Civilt försvar
Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022.
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det
bedöms lämpligt.
Samhällsviktig verksamhet
Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller
annan författning som trätt i dess ställe.
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3. Villkor för användning av
ersättningen
Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse:
• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.
• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete.
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med
ersättningen.
• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser.
• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.
• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.
• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser
finns särskild medfinansiering att söka.
• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.
• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas.

1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala
telematikabonnemang.
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4. Ersättning
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI).
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018).
De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen.
a) Grundbelopp
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet.
Stockholm

3 500 000 kr

Göteborg

2 000 000 kr

Malmö

1 500 000 kr

Övriga kommuner >80 000 innevånare

560 000 kr

Resterande kommuner

318 000 kr

b) Verksamhetsersättning
För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader.
c) Ersättning för utomhusvarning
Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.
d) Rakelsubvention
I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan:
• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år.
• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel
fastställs till 625 kr per år.
Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om
elektronisk kommunikation.
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5. Uppgifter och stöd
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna.
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter:
• risk- och sårbarhetsanalys
• planering
• geografiskt områdesansvar
• utbildning och övning
• rapportering

5.1 Generellt stöd
Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.
Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till
kommunerna.
MSB ska
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I
detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.
• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser,
bland annat avseende metodutveckling.
• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier
inom krisberedskap.
• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB.
• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.
• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet.
• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.
• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala
räddningstjänstens krisberedskap.
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Länsstyrelsen
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys,
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH.
Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig
verksamhet och samverkan och ledning.

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys
Lagtext
• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda
kommunala bolag och kommunalförbund.
• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att
hantera extraordinära händelser.
• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering,
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.

Förtydligande
• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.
• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade
händelser.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det
inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt.
• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.

5.3 Planering
Lagtext
• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser (2 kap. 1 § LEH).
• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag).
• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och
innehålla:
o

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

o

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

o

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska
områdesansvar.

o

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.
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• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.
• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
o

hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.

o

hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.

o

vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan.

Förtydliganden
• Styrdokumentet:
o ska beslutas av kommunfullmäktige.
o

kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt
informations- och cybersäkerhet.

o

får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i
kommunens struktur för styrdokument.

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst
kommundirektören.
• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören.
• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens
första år.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under
mandatperioden kan gälla:
o

planering för personella och materiella resurser som kommunen
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser,
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser).

o

planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd).

o

planering för specifika händelser (till exempel värmebölja,
skogsbrand eller oljeutsläpp).

o

kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter.

Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:

•

•

o

styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

o

utbildnings- och övningsplan.

ta fram metodstöd om:
o

behovsanalys för förstärkningsresurser.

o

mottagande av förstärkningsresurser.

uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla
samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys
och skydd).
• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan.
• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom
länet.
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5.4 Geografiskt områdesansvar
Lagtext
• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):
1.

olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas och
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.
• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka
för samordning av olika aktörers åtgärder.
• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband
med en extraordinär händelse.
• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.
• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att
ljudsändare underhålls.

Förtydliganden
• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar.
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder.
• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de
viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.
• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal
nivå.
•

ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till
allmänheten vid extraordinär händelse.

•

ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på
lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.
• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för
samverkan och ledning.

5.5 Utbildning och övning
Lagtext
• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.
• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning
ska övas minst en gång per mandatperiod.
• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering,
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller
nationell nivå som avser fredstida kriser.

Förtydliganden
• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med
risk- och sårbarhetsanalys.
• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra
aktörer.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för
regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt.
• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet
ska presenteras på ett samlat sätt.
• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram
utbildningsmaterial inom prioriterade områden.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis
genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.
• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.
• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.

5.6 Rapportering
Lagtext
• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH).
• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
(till exempel WIS och Rakel).
• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget
i kommunen vid en extraordinär händelse.

Statliga myndigheters stöd
Länsstyrelsen bör
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen.
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6. Riktlinjer för redovisning och
uppföljning
6.1 Redovisning
Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen.
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.
Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått
som en följd av överenskommelsen.
MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.

6.2 Uppföljning
MSB
Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort.
MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort
sina uppgifter.

6.3 Hantering av sparande från föregående år
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att
använda oförbrukade medel kommande år.
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6.4 Principer för när ersättningen kan
reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktionen av kommunens ersättning
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
ska reduceras eller falla bort:
• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen
reduceras eller falla bort,
• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av
ersättningen reduceras samt
• om kommunens
o

sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den
årliga ersättningen

o

och utgör mer än 200 000 kr

o

och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. Formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).
Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade
medel ska dessa återbetalas till MSB.
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1. Överenskommelse
Denna överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar ersättning och
uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar
under perioden 2018-2020. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras
under perioden 2018 fram till 31 december 2020.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets robusthet och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
Uppgifterna utgår från:


lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)



förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)



säkerhetskyddslagen
(1996:627)
säkerhetsskyddslagen (2018:585)

och

den

kommande

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett
komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
diarienummer SKL 12/6159 och MSB 2012–5541.
Överenskommelsen utesluter inte arbete med andra åtgärder avseende
förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (civilt försvar) enligt
LEH. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska
vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen reglerar inte förhållanden
mellan stat och kommun vid höjd beredskap. Detta förhållande regleras enligt
lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Denna överenskommelse gäller från och med undertecknat datum och tillsvidare
men kan justeras eller sägas upp, dock tidigast fr.o.m. 2021. Justering och
uppsägning kan även ske om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH
eller FEH. Vid uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i
samordning med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning.
Stockholm den 19 juni 2018

Stockholm den 19 juni 2018

MSB

SKL

Dan Eliasson

Vesna Jovic
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1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för
civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera
vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för
verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:


Värna civilbefolkningen



Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna



Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt
kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:


Kompetenshöjning gällande totalförsvar



Säkerhetsskydd



Krigsorganisation och krigsplacering

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 202012-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31.
Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den ersättning
som kommunen erhåller.

1.2 Ersättning
De ekonomiska medlen fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner kan komma
igång med arbetet med beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska
medlen styrs till kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt
viktiga områden.
Kommunerna är placerade i två kategorier:
Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt
viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig
Kategori 2: Övriga kommuner
Kommuner i kategori 1, som erhåller en högre ersättning, ska hålla ett högre
tempo i arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade
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uppgifterna. Kommunerna i kategori 1 bör också under perioden kunna inleda
arbete med övriga uppgifter – d.v.s. ledningsansvar, geografiskt områdesansvar
och rapportering.
Den del av ersättningen som baseras på invånarantal ska för år 2018 till 2020
utgå från invånarantalet i respektive kommun den 31 december 2017.
Ersättningen betalas ut senast den 30 juni respektive år. Inför första
utbetalningen får kommunen reda på storleken på sin årliga ersättning.
Principer för beräkning av ersättning finns i bilaga 1. Bilaga 1 omfattas av
försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

1.3

Myndigheternas stöd till kommunerna

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja
kommunernas arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de
åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Stödet till kommunerna kommer, i
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och myndigheter, att utvecklas
under perioden. Kommunerna ska involveras och bidra i arbetet.
Beredskapsförberedelserna i kommunerna bör sedan genomföras i takt med att
stöd i form av bl.a. vägledningar och utbildningar finns på plats.
För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet:
(1) Kompetenshöjning gällande totalförsvar: De regionala
totalförsvarskonferenserna genomförs under 2018. Kartläggning av
lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för
kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Kommunen kan
påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.
(2) Säkerhetsskydd: De regionala utbildningarna i säkerhetsskydd
genomförs under 2018. Vägledningarna väntas vara klara i början av
2019. Kommunerna kan påbörja uppgifterna under 2018 och genomföra
dem under 2019 och 2020.
(3) Krigsorganisation
och
krigsplacering:
Vägledning
och
planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019.
Kommunerna kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och
under 2020.
MSB kommer på sin webbplats med start hösten 2018 att publicera arbetsläget i
utvecklingen av stöd, samt befintliga vägledningar m.m.

1.4 Kristidsverksamhet
Uppgifter enligt LEH 3 kap. 3 § avseende kristidsverksamhet finns inte med i
denna överenskommelse för perioden 2018-2020. Kristidsverksamheten
kommer att lyftas in i arbetet med civilt försvar när förutsättningarna för detta
finns på plats.
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2. Prioriterade uppgifter
Nedan följer en beskrivning av de för perioden 2018 till 2020 prioriterade
uppgifterna som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar.

2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande
kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap,
krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar.
Kommunens uppgift:


Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden genom
utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Statliga myndigheters stöd:

1

-

Länsstyrelsen bör genomföra regionala utbildningar och konferenser för
att höja kompetensen gällande totalförsvar.

-

MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare
ta fram ett koncept för systematisk kunskapsspridning om totalförsvaret
och planeringen inför höjd beredskap. I konceptet kan ingå seminarier,
webb-utbildningar, kurser samt utbildningsmaterial.

-

MSB ska göra en sammanställning och ta fram grundläggande
utbildning avseende det regelverk som gäller för kommuner inför och vid
höjd beredskap.

Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledningen.
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2.2 Säkerhetsskydd
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av
ett utökat och stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att
skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.
Uppgifter enligt lag:
Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (1996:627)
och den kommande säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska kunna
tillämpas i erforderlig omfattning.
Kommunens uppgifter:


Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.



Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att
kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.



Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens
verksamhet.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd.

-

MSB ska med stöd av Säkerhetspolisen ta fram en vägledning för
kommuners arbete med säkerhetsskyddsanalys.

-

MSB ska ta fram en vägledning i praktiskt arbete med säkerhetsskydd
och signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.).

-

MSB ska genomföra regionala utbildningar avseende säkerhetsskydd.

-

MSB ska tillhandahålla en grundläggande interaktiv utbildning i
säkerhetsskydd.

Förtydliganden:
Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna
överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta
är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen
och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.
Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Uppgifterna
i överenskommelsen är formulerade utifrån den terminologi som används i den
nya lagen.
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2.3 Krigsorganisation och krigsplacering
Uppgifter enligt lag:
Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om
planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de
rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.
Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna
upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla
uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med
information om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i
organisationen.
Kommunens uppgifter:


Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som
kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess
krigsorganisation och krigsplaceringar.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen
bör
genomföra
utbildning
i
metod
kring
beredskapsplanläggning och krigsplacering samt stödja kommunen i
planeringen.

-

MSB ska tillsammans med företrädare för länsstyrelserna och för
kommunerna ta fram en vägledning för krigsorganisation och
krigsplacering i kommun.

-

MSB ska tillsammans med Försvarsmakten och företrädare för
kommunerna ta fram övergripande planeringsförutsättningar för den
planering för det civila försvaret som kommunerna ska genomföra enligt
överenskommelsen.

Förtydligande:
Kommuner i kategori 1 ska delta i länsstyrelsens analysarbete avseende stöd till
Försvarsmakten vid höjd beredskap samt bör delta i arbetsgrupper anordnade
av MSB och Försvarsmakten.
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3. Övriga uppgifter
3.1 Ledningsansvar
Uppgifter enligt lag:
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.
Kommunens uppgifter:


Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under
höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.



Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i
övning anordnad av annan statlig myndighet.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunen bl.a. med övningar och
utbildningar för ledning av verksamhet under höjd beredskap.

-

Länsstyrelsen ges möjlighet att söka medel från anslag 2:4
Krisberedskap för kommunens förberedelser och deltagande i större
övningar (t.ex. TFÖ 2020) där extra ersättning till kommunen är
motiverad.

-

MSB ska utveckla sitt koncept för samverkan och ledning för höjd
beredskap/civilt försvar.

-

MSB ska ta fram färdiga övningar för att öva kommunstyrelsen att leda
verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”.

Förtydligande:
Rådgivning och vägledning angående ledningsplatser samt ekonomiskt bidrag
för tekniska åtgärder för ledningsplats ingår inte i överenskommelsen, utan
hanteras vid behov i en egen process hos MSB.
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3.2 Geografiskt områdesansvar
I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig
för att såväl fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under
höjd beredskap ska fungera. Många kommuner har ett samverkansorgan för
krisberedskap, som används för den förberedande delen av det geografiska
områdesansvaret.
Formerna för hur det geografiska områdesansvaret ska tillämpas inför och vid
höjd beredskap kommer att utvecklas under de kommande åren.
Uppgifter enligt lag:
Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär
att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den verksamhet
som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan
kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.
Kommunens uppgifter:


Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunen i utvecklingen av geografiskt
områdesansvar inför och vid höjd beredskap.

-

MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare
ta fram ett informationsmaterial som är anpassat till ovanstående
åtgärd.
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3.3 Rapportering
Uppgifter enligt lag:
Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet
som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och
de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.
Kommunens uppgifter:


Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system
för informationsutbyte.



Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för
rapportering och för lägesbilder.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen och MSB ska utveckla och implementera en etablerad
lösning som omhändertar kraven såväl tekniskt, fysiskt som
administrativt för att kommunen ska kunna utbyta information som rör
Sveriges säkerhet med respektive länsstyrelse och inom länet med
kommuner och privata aktörer.

-

Länsstyrelsen och MSB ska återföra information från andra statliga
myndigheter till kommunerna i de frågor som har påverkan på
kommunernas beredskapsplanering.

Förtydligande:
Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för
informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större
kostnader för kommunen.
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Bilaga 1 – Ersättning
Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och
sekresslagen 2009:400).
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Bilaga 2 - Uppföljning
Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt LEH
och särskilt de prioriterade uppgifter som anges i denna överenskommelse.
Fokus i uppföljningen ska ligga på att kommunen har påbörjat uppgifter.
Uppföljning av kommunens arbete med civilt försvar ska samordnas med
uppföljning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i denna överenskommelse. Det
är möjligt att inom överenskommelsens period spara en större del av
ersättningen till kommande år i syfte att genomföra denna överenskommelses
uppgifter. Kommunen ska då ha en plan för hur ersättningen ska användas
kommande år. Däremot är det inte möjligt att spara denna periods ersättning
till efter perioden. I enlighet med de principer som gäller för när ersättningen
kan reduceras eller falla bort, kan MSB besluta om en lägre ersättning för en
kommun som inte har en plan för hur oförbrukade medel ska användas.
MSB kommer att ta fram och distribuera anvisningar för den ekonomiska
hanteringen i kommunerna i anslutning till överenskommelsen. MSB kommer
vidare komplettera befintlig processbeskrivning för uppföljning av
kommunernas krisberedskap med vad som gäller för arbetet med civilt försvar.
Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktion av den ersättning som
kommunen får för utförandet av uppgifter enligt LEH ska ske i proportion till
hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
för uppgifterna ska reduceras eller falla bort:


om en kommun inte påbörjat arbetet med de prioriterade uppgifterna i
denna överenskommelse



om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är
beskriven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse



om en kommun 12 månader efter periodens slut har oförbrukade medel
ska dessa återbetalas

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.

Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Bilaga 3. Utbildnings- och övningsplan.pdf
Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess
Paragraf : 2:2 Beredskapsförberedelser, 38 kap 7

Denna fil är sekretess skyddad
Titel : Styrdokument för krisberedskap 2019-2022.pdf
Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess
Paragraf : 15:2 Försvarssekretess, 15 kap 2

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-11-11

Hillevi Montor
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 19/0622

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Policy för arbetet med internationella kontakter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för arbetet med internationella
kontakter.

Sammanfattning
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun. Av motionen framgår att syftet med att ta fram en policy är att
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan.
I september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i
uppdrag att utarbeta en policy för internationalisering. Efter att ha skickat ut ett
förslag på policy för arbetet med internationella kontakter till samtliga nämnder
togs ett omarbetat förslag fram av Utbildningskontoret vilken antogs av
Utbildningsnämnden den 25 september 2018.
Syftet med policyn är att alla kommunens verksamheter ska ha en gemensam
plattform för det internationella arbetet som ska präglas av öppenhet och
dialog. Dels som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men även
utifrån perspektivet att utbyta kunskap och erfarenhet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019



Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 25
september 2018



Policy för arbetet med internationella kontakter

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet.
Nawal Al-Ibrahim (L) och Börje Wredén (L) lämnade i februari 2017 in en
motion om att ta fram en policy för internationalisering i Upplands-Bro
kommun. Av motionen framgår att syftet med att ta fram en policy är att
kommunen behöver utveckla sitt internationella perspektiv inom skolan.
I september 2017 beslutade Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i
uppdrag att utarbeta en policy för internationalisering. Efter att ha skickat ut ett
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Datum

2019-12-17

Vår beteckning

KS 19/0622

Kommunledningskontoret
förslag på policy för arbetet med internationella kontakter till samtliga nämnder
togs ett omarbetat förslag på policy av Utbildningskontoret vilken antogs av
Utbildningsnämnden den 25 september 2018.
Syftet med policyn är att alla kommunens verksamheter ska ha en gemensam
plattform för det internationella arbetet som ska präglas av öppenhet och
dialog. Dels som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men även
utifrån perspektivet att utbyta kunskap och erfarenhet.
Globalisering påverkar alla delar av kommunen, dess verksamheter och
invånarna. Viktiga framtidsfrågor måste hanteras både lokalt och globalt.
Internationellt arbete syftar även till att utveckla och förbättra de verksamheter
som möts för kontakt och kunskapsutbyte. Detta gynnar barn och unga i deras
kontakter med alla deltagande verksamheter.
Målet med policyn är att det internationella frågorna blir ett naturligt inslag i
verksamheterna och att arbetet blir en katalysator för det ständigt pågående
utvecklingsarbetet.

Barnperspektiv
Internationalisering, mångfald och ökad rörlighet påverkar även barn och unga.
Ett väl fungerande arbete i skolan utifrån internationella perspektiv har därför
positiva konsekvenser när det rör barns utveckling.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 25
september 2018
2. Policy för arbetet med internationella kontakter
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Förslag på policy för arbetet med
internationella kontakter
Dnr UN 18/0003

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
utbildningskontorets förslag på Policy för arbetet med internationella kontakter
med följande ändringar: Under rubriken 2 ”Syfte och mål”, stryks hela texten i
stycke tre och under rubriken ”3. Principer för arbetet”, ändras ordet
”tjänstemän” till ordet ”tjänstepersoner”

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag på policy för
arbetet med internationella kontakter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår följande ändringar i dokumentet ”Policy för
arbetet med internationella kontakter”:
1. Under rubriken 2 ”Syfte och mål”, på sidan tre, stryks hela texten i
stycke tre, ”Vi är övertygade om att våra politiker och tjänstepersoner
har mycket kunskap och erfarenheter att dela med sig av men vi är
också ödmjuka inför det faktum att vi har mycket att lära av andra för
att utveckla våra verksamheter”
2. Under rubriken ”3. Principer för arbetet” på sidan fyra, ändras ordet
”tjänstemän” till ordet ”tjänstepersoner”.
Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår vidare att utbildningsnämndens förslag till beslut
revideras enligt följande:
”Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
utbildningskontorets förslag på policy för arbetet med internationella
kontakter”

Sammanfattning
I september 2017 fick Utbildningsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige
att utarbeta en policy för internationalisering.
I januari 2018 skickades ett förslag på policy för arbetet med internationella
kontakter ut till samtliga nämnder.
Efter inkomna synpunkter har nu ett omarbetat förslag på policy utarbetats av
Utbildningskontoret.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-09-25

Fortsättning § 48

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018



Policy för arbetet med internationella kontakter

Beslutsgång

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på ändringar i ”Policy för arbetet med
internationella kontakter” genom att stryka stycke tre under rubrik 2 samt byta
ut ordet ”tjänstemän” till ”tjänstepersoner” under rubriken 3. Rolf Nersing (S)
m.fl. yrkar även på en ändrad lydelse av utbildningskontorets förslag till beslut.
Ordföranden finner att ingen har yrkat på utbildningskontorets ursprungliga
förslag till beslut och finner därmed att det endast finns ett förslag till beslut
som innehåller både ändrad lydelse av förslag till beslut samt ändring i
dokumentet ”Policy för arbetet med internationella kontakter”.
Utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med sistnämnda förslag till beslut.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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Policy för arbetet med internationella
kontakter

1

Bakgrund:
I en, alltmer, globaliserad värld finns starka kopplingar mellan den
lokala och den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare för
kommunen och dess verksamheter att samarbeta internationellt. Att
utbyta idéer med andra, såväl inom landet som globalt, är nödvändigt
för att fortsätta utvecklas.
Globalisering påverkar alla delar av kommunen, dess verksamheter och
invånarna. Viktiga framtidsfrågor måste hanteras både lokalt och
globalt.
EU har en gemensam strategi för tillväxt och sysselsättning -Europa
2020. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

2

Syfte och mål:
För att kommunens alla verksamheter skall ha en gemensam plattform
för det internationella arbetet har denna policyskrivning utarbetats.
Det internationella arbetet skall präglas av öppenhet och dialog. Dels
som ett medel för att gynna den lokala utvecklingen men också utifrån
det perspektivet att vi tar emot andras kunskap och erfarenhet och
bjuder på våra.
Målet med policyn är att de internationella frågorna blir ett naturligt
inslag i verksamheterna och att arbetet blir en katalysator för det
ständigt pågående utvecklingsarbetet.

3

Principer för arbetet:
Upplands-Bros nämnder, styrelser och bolag skall aktivt arbeta för att ta
del av EU:s fonder för verksamhetsutveckling, kunskapsutbyte och
kompetensutveckling. Arbetet skall beskrivas i en utvärderingsbar
handlingsplan som utvärderas och revideras årligen.
Upplands-Bro kommun skall delta i internationella utvecklingsprojekt i
syfte att tillföra verksamheterna och deras personal positiva mervärden i
form av kompetens- och verksamhetsutveckling.

3

Policy för arbetet med internationella
kontakter

En aktiv omvärldsbevakning är en oomtvistad framgångsfaktor.
Upplands-Bro kommuns politiker och tjänstepersoner ska inhämta
kunskap från och lära av de bästa utförarna, både nationellt och
internationellt, inom respektive verksamhetsområde. Detta för att
utveckla verksamheterna för högre måluppfyllelse i såväl kvalitativa
mått som effektivitetsmässigt. En bra omvärldsbevakning förbättrar
möjligheterna att påverka inom exempelvis miljö-, jämställdhet- och
integrationsområdena.

4

Organisation och ansvarsfördelning:

4.1

Kommunfullmäktige:
Beslutar om Policy för arbetet med internationella kontakter

4.2

Kommunstyrelsen:
Ansvarar för den strategiska ledningen av det internationella arbetet och
genomför årlig uppföljning och sammanställning. KS ansvarar för att
det finns kompetens inom området som stöd för förvaltningar och
bolag.

4.3

Nämnder och bolag:
Ansvarar för att arbetet med internationella kontakter integreras i
verksamheterna. För arbetet upprättas en handlingsplan som utvärderas
och revideras årligen. Nämnder och bolag har det ekonomiska ansvaret
för deltagande i projekt. Nämnderna ansvarar för att en kontaktperson
för informationsspridning och inspiration utses från varje kontor.
Kontaktpersonerna skall ges möjlighet till gemensam och individuell
kompetensutveckling inom området.

5

Barnperspektiv:
Internationellt arbete syftar till att utveckla och förbättra de
verksamheter som möts för kontakt och kunskapsutbyte. Detta gynnar
barn och unga i deras kontakter med alla deltagande verksamheter.
Barn och unga lever idag i en internationell värld och påverkas av
omvärlden i sin vardag. Därför är det viktigt att barn och unga lär sig att
förstå den roll de spelar i världen, för att bättre kunna förstå både
omvärlden och sig själva. Det hjälper också barn och unga att aktivt
delta i samhället.

4
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-10

Karin Haglund
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar inom
funktionshinderområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till
pensionärsföreningar flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Ansvaret för handläggning av och beslut om bidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Socialnämnden.
3. Budget avsedd till bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar
under 2020 överförs till Äldre- och omsorgsnämnden.
4. Budget avsedd för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 överförs till Socialnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2019 genomfört en översyn av
Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidskontoret har i dialog med Socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet.
Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler har Kultur- och
fritidskontoret tillsammans med Socialkontoret föreslagit för berörda nämnder
att ansvaret för utbetalning av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden
samt att ansvaret för utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet ska föras över till Socialnämnden.
Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har också föreslagit för berörda
nämnder att Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för
utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och
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Datum
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
omsorgsnämnden samt för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden antog Kultur- och fritidskontorets förslag enligt
ovan den 3 december 2019. Äldre- och omsorgsnämnden antog Socialkontorets
förslag enligt ovan den 18 november 2019 och Socialnämnden antog
Socialkontorets förslag till beslut den 21 november 2019.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ovanstående
beskrivna förslag om förändringar i enlighet med beslut från Kultur- och
fritidsnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.



Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den
18 november 2019.



Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 november
2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.



Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.



Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2019 genomfört en översyn av
Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen har varit att
renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidskontoret har i dialog med Socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet. Kontoren anser att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra för den enskilde att förstå samt att det är svårt att veta
hos vilken nämnd, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden eller Äldre- och
omsorgsnämnden, som föreningar ska ansöka.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
för ansökande föreningar.
Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler har Kultur- och
fritidskontoret tillsammans med Socialkontoret föreslagit för berörda nämnder
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Datum
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
att ansvaret för utbetalning av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden
samt att ansvaret för utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet ska föras över till Socialnämnden.
Då Kultur -och fritidskontoret främsta uppgift är att stötta och hjälpa kultur och fritidsföreningar med målgruppen barn och ungdomar 3–20 år kan denna
flytt av ansvar leda till en mer renodlad arbetsfördelning inom respektive
kontor samt leda till ett förenklat och tydligare ansökningsförfarande för de
föreningar som ansöker om bidrag.
Kontoren anser att flytten av ansvar även kommer leda till en bättre insyn i
respektive föreningarnas aktiviteter samt underlätta arbetet med uppföljning.
Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har också föreslagit för berörda
nämnder att Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för
utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och
omsorgsnämnden samt för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Kontorens förslag var att 161 000 kr skulle överföras från Kultur – och
fritidsnämnden till Socialnämnden samt att 13 000 kr skulle föras över från
Kultur – och fritidsnämnden till Socialnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden antog Kultur- och fritidskontorets förslag enligt
ovan den 3 december 2019. Äldre- och omsorgsnämnden antog Socialkontorets
förslag enligt ovan den 18 november 2019 och Socialnämnden antog
Socialkontorets förslag till beslut enligt ovan den 21 november 2019.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ovanstående
beskrivna förslag om förändringar i enlighet med beslut från Kultur- och
fritidsnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Barnperspektiv
Föreningsbidrag till pensionärsföreningar bidrar till ökat antal aktiviteter till
gruppen äldre i kommunen vilket bidrar till ett hälsosamt åldrande. Detta är
gynnsamt för de barn och ungdomar som har anhöriga äldre inom kommunen.
Föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet bidrar till att barn
och ungdomar med funktionsvariationer får en ökad möjlighet till att utöva
aktiviteter inom föreningslivet.
En flytt av ansvar för av föreningsbidrag till pensionärsföreningar och
föreningar inom funktionshinderområdet bidrar till att Kultur- och
fritidskontoret mer koncentrerat kan rikta in sina insatser mot målgruppen
barn- och ungdomar 3–20 år.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3
december 2019.
2. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den
18 november 2019.
3. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 november
2019.
4. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.
5. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.
6. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kultur- och fritidsnämnden
 Socialnämnden
 Äldre- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 59

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar
inom funktionshinderområdet
Dnr KFN 19/0166

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Socialnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldreoch omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
föreningar inom funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
för ansökande föreningar. Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till
socialkontoret ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens
med Kultur- och fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar
pensionärsföreningar.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-03

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 11 november 2019.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Socialnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Beslutet skickas till:





Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Äldre-och omsorgsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 69

Sammanträdesdatum:

2019-11-18

Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar
Dnr ÄON 19/0091

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överför, den budget som är avsedd till
bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020, till Äldreoch omsorgsnämnden.
3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Äldre- och
omsorgsnämndens föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldreoch omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till socialkontoret ta fram nya
riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och
fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överför, den budget som är avsedd till
bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020, till Äldreoch omsorgsnämnden.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-18

3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Äldre- och
omsorgsnämndens föreningsbidrag.
Beslut sänds till:






Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef
Avdelningschef Fritid
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 95

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

Översyn av ansvar för
bidragsutbetalning till föreningar inom
funktionshinderområdet
Dnr SN 19/0220

Beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för
bidragsutbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden i och med detta beslut överför den budget som är
avsedd till för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Socialnämndens
föreningsbidrag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet,
ska föras över till Socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en
budget för utbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet under
2020 till Socialnämnden. Socialnämnden uppdrar även till socialkontoret ta
fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och
fritidsnämndens nya riktlinjer och som inkluderar föreningar inom
funktionshinderområdet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019

Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för
bidragsutbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden i och med detta beslut överför den budget som är
avsedd till för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-21

3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Socialnämndens
föreningsbidrag.
Beslutet skickas till:




Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef
Avdelningschef Fritid
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

2019-11-11

Vår beteckning

KFN 19/0166

1 (5)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar och föreningar inom
funktionshinderområdet
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till
Socialnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd till bidrag för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- och omsorgsnämnden.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige överföra den
budget som är avsedd för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldreoch omsorgsnämnden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
föreningar inom funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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för ansökande föreningar. Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till
socialkontoret ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens
med Kultur- och fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar
pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 11 november 2019.

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och
förenkla de bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidskontoret har i dialog med socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet. Kontoren anser att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra för den enskilde att förstå samt att det är svårt att veta
hos vilken nämnd, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden eller Äldre- och
omsorgsnämnden, som föreningar ska ansöka.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för
sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet
för ansökande föreningar.
Som ett led av att strukturera upp kommunens bidragsregler föreslår kulturoch fritidskontoret tillsammans med socialkontoret att ansvaret för utbetalning
av föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska flyttas över från Kultur- och
fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden samt att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet
ska föras över till Socialnämnden.
Då Kultur -och fritidskontoret främsta uppgift är att stötta och hjälpa kultur och fritidsföreningar med målgruppen barn och ungdomar 3–20 år kan denna
flytt av ansvar leda till en mer renodlad arbetsfördelning inom respektive
kontor samt leda till ett förenklat och tydligare ansökningsförfarande för de
föreningar som ansöker om bidrag. De föreningar som ska söka
föreningsbidrag hos Äldre- och omsorgsnämnden är i sin tur de föreningar som
bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde, det vill säga föreningar som riktar sig till äldre.
Kontoren anser att flytten av ansvar även kommer leda till en bättre insyn i
respektive föreningarnas aktiviteter samt underlätta arbetet med uppföljning.
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Vår beteckning
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Utbetalt bidrag via Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut föreningsbidrag till föreningar,
sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver
verksamhet för kommunens invånare, med prioritet på barn och ungdom.
Nämnden betalar ut normbidrag, kulturverksamhetsbidrag samt övriga bidrag.
Grundbidrag är en del utav normbidragen och är avsedd att täcka utgifter för
allmän föreningsverksamhet, administration, telefon och porto som kan
inordnas under begreppet allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.
Pensionärsföreningarna har fått 110 kr per medlem, och föreningarna inom
funktionshinderområdet har fått samma som bidragsberättigade barn och
ungdomsföreningarna som är 70 kr per medlem. Barn -och
ungdomsföreningarna har endast fått för medlemmar i åldersgruppen 3–20 år
medan föreningarna inom funktionshinderområdet har alla fått oavsett ålder.
Pensionärsföreningar

Kultur- och fritidskontorets utbetalning av grundbidrag till
pensionärsföreningar de senaste fem åren.
Förening
Pro Bro
Pro Kn
SPF Viking
Kaleva senior
Summa:

2015
33 550
59 620
61 050
0
154 220

2016
35 530
60 610
58 850
12 650
167 640

2017
36 410
62 810
55 000
12 100
166 320

2018
35 420
62 700
54 230
12 100
164 450

2019
32 230
58 410
54 340
11 330
156 310

Snitt de senaste 2 åren
Pensionär
160 380 kr
Snitt de senaste 5 åren
Pensionär
161 788 kr

Enligt kontorets förslag ska 161 000 kr föras över från Kultur – och
fritidsnämnden till Socialnämnden.
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Datum

2019-11-11

Vår beteckning

KFN 19/0166

Föreningar inom funktionshinderområdet
Kultur- och fritidskontorets utbetalning av grundbidrag till föreningar inom
funktionshinderområdet de senaste fem åren.
Förening

2015

2016

2017

2018

2019

Hörselskadad
Hjärt & Lung
Synskadad
Reumatiker
Summa:

0
1 960
1 610
8 330
2 380

5 460
1 540
1 470
9 450
17 920

5 040
1 680
1 610
8 470
16 800

5 040
2 170
1 400
14 560
23 170

5 110
1 820
1 750
0
8 680

Snitt de senaste 2 åren
Funktionshinderområdet
Snitt de senaste 5 åren
Funktionshinderområdet

15 925 kr
13 790 kr

Enligt kontorets förslag ska 13 000 kr föras över från Kultur – och
fritidsnämnden till Socialnämnden.
Riktlinjer
Kultur- och fritidskontorets pågående översyn av föreningsbidrag samt
riktlinjer och allmänna bestämmelser för ekonomiska bidrag genomförs av en
konsult på uppdrag av kultur- och fritidskontoret. Socialkontoret deltar i kulturoch fritidskontorets översyn i syfte att öka samsynen mellan nämndernas
föreningsbidrag. Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som
betalar ut föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och
riktlinjer/regler för sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga
ansökningsförfarandet för ansökande föreningar.

Barnperspektiv
Föreningsbidrag till pensionärsföreningar bidrar till ökat antal aktiviteter till
gruppen äldre i kommunen vilket bidrar till ett hälsosamt åldrande. Detta är
gynnsamt för de barn och ungdomar som har anhöriga äldre inom kommunen.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Datum

2019-11-11





Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Äldre-och omsorgsnämnden

Vår beteckning

KFN 19/0166
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-10-28

Stina Forsberg
Socialkontoret

Vår beteckning

ÄON 19/0091

1 (4)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

stina.forsberg@upplands-bro.se

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
pensionärsföreningar
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överför, den budget som är avsedd till
bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020, till Äldreoch omsorgsnämnden.
3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Äldre- och
omsorgsnämndens föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldreoch omsorgsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till socialkontoret ta fram nya
riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och
fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och
förenkla de bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden.

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

Datum

2019-10-28

Vår beteckning

ÄON 19/0091

Kultur- och fritidskontoret har i dialog med socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet. Kontoren anser att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra för den enskilde att förstå samt att det är svårt att veta
hos vilken nämnd, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden eller Äldre- och
omsorgsnämnden, som föreningen ska ansöka.
I ett led för att strukturera upp kommunens bidragsregler föreslår kultur- och
fritidskontoret tillsammans med socialkontoret att ansvaret för utbetalning av
föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska flyttas över ifrån Kultur- och
fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden samt att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet
ska föras över till Socialnämnden.
Då Kultur -och fritidskontoret främsta uppgift är att stötta och hjälpa kultur och fritidsföreningar mot målgruppen barn och ungdomar 3–20 år kan denna
flytt av ansvar leda till en mer renodlad arbetsfördelning inom respektive
kontor samt leda till ett förenklat och tydligare ansökningsförfarande för de
föreningar som ansöker om bidrag. De föreningar som ska söka
föreningsbidrag hos Äldre- och omsorgsnämnden är i sin tur de föreningar som
bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde, det vill säga föreningar som riktar sig mot äldre.
Kontoren anser att flytten av ansvar kommer även att leda till en bättre insyn i
respektive i föreningarnas aktiviteter samt för uppföljning.

Utbetalt bidrag via Kultur- och fritidsnämnden till
pensionärsföreningar
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut föreningsbidrag till föreningar,
sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver
verksamhet för kommunens invånare, med prioritet på barn och ungdom.
Nämnden betalar ut normbidrag, kulturverksamhetsbidrag samt övriga bidrag.
Grundbidrag är en del utav normbidragen och är avsedd att täcka utgifter för
allmän föreningsverksamhet, administration, telefon och porto som kan
inordnas under begreppet allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.
Pensionärsföreningarna har fått 110 kr per medlem, och föreningarna inom
funktionshinderområdet har fått samma som bidragsberättigade barn och
ungdomsföreningarna som är 70 kr per medlem. Barn -och
ungdomsföreningarna har endast fått för medlemmar i åldersgruppen 3–20 år
medan föreningarna inom funktionshinderområdet har alla fått oavsett ålder.
Följande uträkning kommer ifrån kultur- och fritidskontoret och avser deras
utbetalningar av grundbidrag till pensionärsföreningar de senaste fem åren.
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Datum

2019-10-28

Förening
Pro Bro
Pro Kn
SPF Viking
Kaleva senior
Summa:

2015
33 550
59 620
61 050
0
154 220

2016
35 530
60 610
58 850
12 650
167 640

2017
36 410
62 810
55 000
12 100
166 320

2018
35 420
62 700
54 230
12 100
164 450

Vår beteckning

ÄON 19/0091

2019
32 230
58 410
54 340
11 330
156 310

Snitt de senaste 2 åren
Pensionär
160 380 kr
Snitt de senaste 5 åren
Pensionär
161 788 kr

Enligt kontorets förslag ska utgiftsposten 161 788 kr föras över utav Kultur –
och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden för att täcka utbetalning
av föreningsbidrag under 2020.

Riktlinjer för Äldre- och omsorgsnämndens föreningsbidrag
Kultur- och fritidskontoret genomför som sagt en översyn av sina
föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna bestämmelser för
ekonomiska bidrag. Översynen genomförs utav en konsult på uppdrag ifrån
kultur- och fritidskontoret. Socialkontoret deltar i kultur- och fritidskontorets
översyn i syfte att öka samsynen mellan nämndernas föreningsbidrag.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha ett så likande ansökningsförfarande och riktlinjer/regler
för sina bidrag som möjligt, detta för att förenkla och förtydliga
ansökningsförfarandet för ansökande föreningar.
Socialkontoret bör i och med kultur- och fritidskontorets arbete med att ta fram
nya riktlinjer för sina föreningsbidrag, genomföra ett liknande arbete.
Socialkontoret bör utgå ifrån kultur- och fritidskontorets förslag till nya
riktlinjer och sedan anpassa dessa till sin egen verksamhet. Socialkontoret bör
även se hur andra kommuners riktlinjer för föreningsbidrag är utformade för
Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ser ut. Riktlinjerna ska tas
upp i nämnden i början av 2020 för att gälla för ansökningar för år 2020.

Riks- och konsekvensanalys
Föreningen Kalevalas seniorer ansökte om föreningsbidrag både ifrån Äldreoch omsorgsnämnden samt ifrån Kultur- och fritidsnämnden under 2019.
Föreningen blev beviljad ett grundbidrag ifrån Kultur- och fritidsnämnden på
11 330 kr för 2019. Kalevalas seniorer blev även beviljade 85 000 kr ifrån
Äldre- och omsorgsnämnden i föreningsbidrag för den verksamhet de bedriver.
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Datum

2019-10-28

Vår beteckning

ÄON 19/0091

I och med ett flyttat ansvar av föreningsbidrag så kommer inte Kalevalas
seniorer, eller någon annan pensionärsförening, kunna söka om föreningsbidrag
i fler nämnder samtligt. Detta kommer att leda till minskat bidrag till dessa
föreningar. Det kommer även leda till en större spridning utav beviljade
föreningsbidrag vilket leder till en mer rättvis fördelning av föreningsbidrag till
berättigade föreningar.

Barnperspektiv
Föreningsbidrag till pensionärsföreningar bidrar till ökat antal aktiviteter till
gruppen äldre i kommunen vilket bidrar till ett hälsosamt åldrande. Detta är
gynnsamt för de barn och ungdomar som har anhöriga äldre inom kommunen.
Helena Åman
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd

Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kultur- och fritidschef
 Avdelningschef Fritid
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-10-01

Stina Forsberg
Socialkontoret

Vår beteckning

SN 19/0220

1 (4)

Er beteckning

Socialnämnden

stina.forsberg@upplands-bro.se

Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till
föreningar inom funktionshinderområdet
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för
bidragsutbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet
flyttas över från Kultur- och fritidsnämnden till Socialnämnden.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Kultur- och
fritidsnämnden i och med detta beslut överför den budget som är
avsedd till för utbetalningar till föreningar inom
funktionshinderområdet under 2020 till Socialnämnden.
3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Socialnämndens
föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet,
ska föras över till Socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en
budget för utbetalningar till föreningar inom funktionshinderområdet under
2020 till Socialnämnden. Socialnämnden uppdrar även till socialkontoret ta
fram nya riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och
fritidsnämndens nya riktlinjer och som inkluderar föreningar inom
funktionshinderområdet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och
förenkla de bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden.

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

Datum

2019-10-01

Vår beteckning

SN 19/0220

Kultur- och fritidskontoret har i dialog med socialkontoret sett över de bidrag
som betalas ut till pensionärsföreningar samt till föreningar inom
funktionshinderområdet. Kontoren anser att gällande riktlinjer och rutiner kring
föreningsbidrag är svåra för den enskilde att förstå samt att det är svårt att veta
hos vilken nämnd, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden eller Äldre- och
omsorgsnämnden, som föreningen ska ansöka.
I ett led för att strukturera upp kommunens bidragsregler så föreslår kultur- och
fritidskontoret tillsammans med socialkontoret att ansvaret för utbetalning av
föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska flyttas över ifrån Kultur- och
fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden samt att ansvaret för
utbetalningar av föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet
ska föras över till Socialnämnden.
Då Kultur -och fritidskontorets främsta uppgift är att stötta och hjälpa kultur och fritidsföreningar mot målgruppen barn och ungdomar 3–20 år kan denna
flytt av ansvar leda till en mer renodlad arbetsfördelning inom respektive
kontor samt leda till ett förenklat och tydligare ansökningsförfarande för de
föreningar som ansöker om bidrag. De föreningar som ska söka
föreningsbidrag hos Socialnämnden är de föreningar som bedriver frivilligt
socialt arbete inom socialnämndens verksamhetsområde, det vill säga
föreningar som arbetar med målgruppen inom ekonomiskt bistånd, insatser för
personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till
personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens
flyktingmottagande.
Kontoren anser att flytten av ansvar även leder till en bättre insyn i respektive i
föreningarnas aktiviteter samt för uppföljning.

Utbetalt bidrag via Kultur- och fritidsnämnden till föreningar
inom funktionshinderområdet
Kultur- och fritidsnämnden betalar ut föreningsbidrag till föreningar,
sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver
verksamhet för kommunens invånare, med prioritet på barn och ungdom.
Nämnden betalar ut normbidrag, kulturverksamhetsbidrag samt övriga bidrag.
Grundbidrag är en del utav normbidragen och är avsedd att täcka utgifter för
allmän föreningsverksamhet, administration, telefon och porto som kan
inordnas under begreppet allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande.
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år.
Pensionärsföreningarna har fått 110 kr per medlem, och föreningarna inom
funktionshinderområdet har fått samma som bidragsberättigade barn -och
ungdomsföreningarna som är 70 kr per medlem. Barn -och
ungdomsföreningarna har endast fått för medlemmar i åldersgruppen 3–20 år
medan föreningarna inom funktionshinderområdet har alla fått oavsett ålder.
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Datum

2019-10-01

Vår beteckning

SN 19/0220

Följande uträkning kommer ifrån kultur- och fritidskontoret och avser deras
utbetalningar av grundbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet de
senaste fem åren.
Förening

2015

2016

2017

2018

2019

Hörselskadad
Hjärt & Lung
Synskadad
Reumatiker
Summa:

0
1 960
1 610
8 330
2 380

5 460
1 540
1 470
9 450
17 920

5 040
1 680
1 610
8 470
16 800

5 040
2 170
1 400
14 560
23 170

5 110
1 820
1 750
0
8 680

Snitt de senaste 2 åren
Funktionshinderområdet
Snitt de senaste 5 åren
Funktionshinderområdet

15 925 kr
13 790 kr

Enligt kontorets förslag ska utgiftsposten 13 790 kr föras över utav Kultur –
och fritidsnämnden till Socialnämnden för att täcka utbetalning av
föreningsbidrag under 2020.

Riktlinjer för Socialnämndens föreningsbidrag
Kultur- och fritidskontoret genomför som sagt en översyn av sina
föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna bestämmelser för
ekonomiska bidrag. Översynen genomförs utav en konsult på uppdrag ifrån
kultur- och fritidskontoret. Socialkontoret deltar i kultur- och fritidskontorets
översyn i syfte att öka samsynen mellan nämndernas föreningsbidrag.
Målsättningen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar ut
föreningsbidrag ska ha ett så likande ansökningsförfarande och riktlinjer/regler
för sina bidrag som möjligt, detta för att förenkla och förtydliga
ansökningsförfarandet för ansökande föreningar.
Socialkontoret bör i och med kultur- och fritidskontorets arbete med att ta fram
nya riktlinjer för sina föreningsbidrag, genomföra ett liknande arbete.
Socialkontoret bör utgå ifrån kultur- och fritidskontorets förslag till nya
riktlinjer och sedan anpassa dessa till sin egen verksamhet. Socialkontoret bör
även se hur andra kommuners riktlinjer för föreningsbidrag är utformade för
hur Socialnämndens verksamhetsområden ser ut. Riktlinjerna ska tas upp i
nämnden i början av 2020 för att gälla för ansökningar för år 2020.

Barnperspektiv
Föreningsbidrag till föreningar inom funktionshinderområdet bidrar till att barn
och ungdomar med funktionsvariationer får en ökad möjlighet till att utöva
aktiviteter inom föreningslivet.
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Datum

2019-10-01

Vår beteckning

SN 19/0220

Socialkontoret

Helena Åman
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd

Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kultur- och fritidschef
 Avdelningschef Fritid
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

2020-01-14

Vår beteckning

KS 20/0020

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till reviderad
delegationsordning.

Sammanfattning
För att komplettera punkter som tidigare har saknats och för att ge
delegationsordningen en tydligare och mer tillgänglig struktur revideras denna
enligt bilagt förslag.
Det reviderade förslaget innebär en ny struktur där beslutanderätten delas in i 7
huvudkategorier, A-G. Det reviderade förslaget innehåller även ändringar och
förtydliganden i de inledande kapitlen där delegationsordningen närmare
presenteras och viktiga begrepp och andra förhållanden definieras och
förklaras.
Alla ändringar som gjorts markeras med gult för en tydligare översyn.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2020



Kommunstyrelsens delegationsordning, senast reviderad den 14 januari
2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för
verksamheterna att göra sitt arbete.
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7
kap. 5 § KL.
För att göra delegationsordningen lättare att orientera sig i har strukturen
arbetats om genom att ärendena har delats in i huvudkategorier:
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2020-01-14

Vår beteckning

KS 20/0020

Kommunledningskontoret
A. Allmänna ärenden
B. Ekonomiska ärenden
C. Upphandling
D. Plan- och exploateringsfrågor
E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
(kommunstyrelsen som anställningsmyndighet)
F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhetsområde
(kommunstyrelsen som kommunens centrala arbetsgivarorganisation)
G. Skydds-, säkerhets- och totalförsvarsärenden
Det reviderade förslaget innehåller även ändringar och förtydliganden i de
inledande kapitlen där delegationsordningen närmare presenteras och viktiga
begrepp och andra förhållanden definieras och förklaras.
Berörda chefer har givits möjlighet inkomma med synpunkter på förslaget inför
revideringen.

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

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Kommunstyrelsens delegationsordning, senast reviderad den 14 januari
2020
2. Förstasida till delegationsordningen
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1

Inledning

allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

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

1.2

Vilka kan få delegation?

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

1.3

Vad kan inte delegeras

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

1.4

Delegationsbeslut

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

1.5

Vidaredelegation

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

1.6

Ersättare för delegat

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

1.7

I samråd

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

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

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

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som
kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvisningar till
lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som
delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara är att betrakta som verkställighet.
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Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.
Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna överväganden inför sitt beslut.
Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller befattningsbeskrivningar1,
exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut där det föreligger alternativa
lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna överväganden. Sådana beslut fattar
chefen främst inte genom behörighet i delegationsordningen utan med stöd av en
befattningsbeskrivning eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet.
Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver själv
göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet som ska
fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin beslutad av
fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som verkställighet i det här
dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men sannolikheten för att det blir rätt ökar
om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut för sig själv och för andra.
Delegationsbeslut

Verkställighet

Självständig bedömning

Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegation

Följer en befattning

Kan överklagas

Kan inte överklagas

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

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

1

I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning.
Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening
finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en befattningsbeskrivning eller en
chefsinstruktion.
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Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till
nämnden där det överklagade beslutet har fattats.
Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa hemsida.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne
hen emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av
beslutet.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).

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

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

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

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

2

Angående kKommunstyrelsens delegationsordning

2.1

Delegationer

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

2.2

Förordnande av ersättare

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

2.3

Jäv

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

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.
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2.5

Vidaredelegering

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

3

Förkortningar

3.1

Funktioner

Avdch

Avdelningschef

Ench

Enhetschef

Ech

Ekonomichef

Kch

Kontorschef (avser samtliga kontorschefer)

Kd

Kommundirektör

KF

Kommunfullmäktige

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommch

Kommunikationschef

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ksvo

Kommunstyrelsens vice ordförande

Pch

Personalchef

Plch

Planchef

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Sbu

Samhällsbyggnadsutskott

Säkch

Säkerhetschef

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef
Tu

Trygghetsutskott

Uph

Upphandlare
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3.2

Författningar

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (1982:80)

LFF
MB

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

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

SkL

Skadeståndslag (1972:207)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

10

4

Delegationsordning för kommunstyrelsen
A. Allmänna ärenden

Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidaredelegeras

1.

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

A 1.1

A 1.2

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

Kso
Kd
Sbch

Lag (1999:116) om
skiljeförfarande

Kd
Sbch

X

Kd

X

A 1.3

Utse skiljeman

A 1.4

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

Kso
Kd
Sbch

A 1.5

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

Ech

A 1.6
A 1.7

A 1.8

A 1.9
A 1.10
2.

Ta emot och underteckna delgivningskvitto för
nämndens räkning

Kd

X

Kd
Sbch

X

Kd
Sbch

X

Kd

X

6 kap 36 § KL

Avdch

SkL

Ksau

SkL

Kd
Sbch

Skadestånd

A 2.1
A 2.2

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

3.

Allmän handling

A 3.1

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

TF
OSL

A 3.2

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

6 kap 6 § OSL

A 3.3

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

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

4.

Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m.

A 4.1
A 4.2

A 4.3

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

A 4.4

Beslut om omprövning och rättelse av beslut
som fattats på delegation

A 4.5

Yttrande till överinstans i överklagat ärende där
beslut fattats av delegat

5.

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

45 § FL

Plch

45 § FL

Kd
Sbch

45 § FL

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

37 - 39 §§ FL

Prövning av avtalad säkerhet

A 5.1

A 5.2

A 5.3

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

Kd
Sbch

6.

Personuppgiftsbehandling

A 6.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Kd

A 6.2

Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

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

A 6.3

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran
från en registrerad om att få information om
huruvida personuppgifter som rör hen håller på
att behandlas, få tillgång till personuppgifterna
och information om ändamål m.m. med

Artikel 15
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

A 6.4

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få felaktiga
personuppgifter som rör hen rättade eller
ofullständiga personuppgifter kompletterade

Artikel 16
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

A 6.5

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få sina

Avdch

A 6.6

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att begränsa

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

A 6.7

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att få ut de
personuppgifter som rör hen samt överföra
dessa uppgifter till annan

Artikel 20
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

A 6.8

Beslut om att fortsätta behandling av
personuppgifter, trots den registrerades
invändningar, på grund av att kommunens
berättigade skäl för behandlingen väger tyngre
än den registrerades intressen, rättigheter och
friheter eller i de fall det sker för fastställande,

Artikel 21
dataskyddsförordning
en (EU) 2016/679

Avdch

7.

Avdch

Yttranden, remisser, samråd m.m.

A 7.1

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

Kd
Kso

A 7.2

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

Kd
Kso

X

Sbch

X

A 7.3
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15 kap. 6 § MB

8.

Övrigt

A 8.1

Tillstånd att använda heraldiska vapen
(kommunmärket) och logotyp

A 8.2

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

A 8.3
A 8.4
A 8.5

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till
nästa sammanträde med kommunstyrelsen

A 8.6

Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden
för kommunstyrelsens ordförande

A 8.7

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

Kommch

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

Ksau

Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden
för övriga förtroendevalda

Enligt resepolicy

Kso

Beslut om
resor utanför
EU eller
utanför
Norden för
övriga
förtroendevalda

A 8.8

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

Enligt resepolicy

Kch

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

A 8.9

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

Kd

A 8.10

Anta dokumenthanteringsplan

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

Kd
Sbch

B. Ekonomiska ärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

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

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

Ech

X

Ech

X

Ech

X

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

Ech

X

Ech

X

Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande

Ech

X

B 2.1

Beslut om utdelning av stipendier

Ech

X

B 2.2

Utdelning från förvaltade stiftelser

Ech

X

Ech

X

Ksau

X

Avskrivning av kommunens fordringar enligt
fastställda regler och gällande
redovisningsprinciper

Ech

X

B 5.1

Fastställande av förteckning över
beslutsattestanter och ersättare inom
kommunstyrelsens förvaltning

Kd

X

B 5.2

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

Ech

X

B 5.3

Fastställa kommunens internränta

Ech

X

B 5.4

Fastställa kommunens

Ech

X

B 1.4
B 1.5
B 1.6
2. Utdelning

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

5. Övrigt
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personalomkostnadstillägg (PO-tillägg)

C. Upphandling
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder
C 1.1

Samtliga beslut i ärenden om direktupphandling

Kd

X

Sbch
C 1.2

För beräknat kontraktsvärde upp till 5 miljoner
kronor, verksamhetsöverskridande avtal

Kd

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

För beräknat kontraktsvärde upp till 5 miljoner
kronor, verksamhetsöverskridande avtal

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut.
C 1.4

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

Kd

X

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

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

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut

C 1.6

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

C 1.7

För beräknat kontraktsvärde över 5 miljoner
kronor

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

Kd

Uph

Beslut om tilldelningsbeslut
C 1.8

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

Kd

X

C 1.9

Beslut att ändra giltighetstid för dynamiskt
inköpssystem

Kd

X

C 1.10

Föra kommunens talan i mål avseende
överprövning av upphandling

Kd

X
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D. Plan- och exploateringsfrågor
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

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

Sbch

D 1.3

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

Sbu

D 1.4

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

Sbu

D 1.5

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

Sbch

X

D 1.6

Beslut i fråga om miljöpåverkan

Sbch

X

D 1.7

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

Sbch

X

D 1.8

Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Sbch

X

D 1.1
D 1.2

X

Sbu

6 kap 7 § MB

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

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

Sbch

X

D 2.2

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

Sbch

X

upp till 15 prisbasbelopp
D 2.3

D 2.4

Köp, försäljning eller byte av fastighet eller
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev
rörande fast egendom
över 15 prisbasbelopp
Tillförsäkra kommunen eller belasta
kommunens mark med servitut, ledningsrätt,
vägrätt eller nyttjanderätt eller medverka till
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Sbu

Sbch

X

ändring eller upphävande av sådana rättigheter
upp till 15 prisbasbelopp
D 2.5

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

Sbu

över 15 prisbasbelopp
D 2.6

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

D 2.7

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

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

Sbch

X

Sbu

D 2.8

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

Sbch

X

D 2.9

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

Sbch

X

Sbch

X

D 2.10

D 2.11

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

Sbu

förlust över 15 prisbasbelopp
D 2.12

Försälja tomträtter med villkor

Enligt
KF:s beslut 1995-0529, § 53 och 2008-0612, § 76

Sbch

X

D 2.13

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

Enligt KF:s direktiv

Sbch

X
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3. Avtal och företräda kommunens talan
D 3.1

Godkännande av avtalsparts överlåtelse av
avtal eller upplåtelse i andra hand

Sbch

X

D 3.2

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

Sbch

X

D 3.3

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

Sbch

X

Sbch

X

D 3.5

Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför
domstol i ärenden om tomträttsregleringar

Sbch

X

D 3.6

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör
kommunen som fastighetsägare

Sbch

X

D 3.4

I avsnitt E och F har, utöver de ändringar som är gulmarkerade, omdisposition av text gjorts
som dock inte påverkar hur delegationen sett ut sedan tidigare. Detta för att förtydliga
delegationsordningen och göra den mer enhetlig.

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

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Anställning
E 1.1

Anställning av kommundirektör

Kso efter
samråd med
Ks presidium

E 1.2

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

E 1.3

Anställning av kontorschef

Ench

Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

2. Förordnande av ersättare
E 2.1

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

Kd

E 2.2

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

Berörd Kch

E 2.3

Förordnande av ersättare för kommundirektör
under en tid överstigande tre månader

Ksau
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E 2.4

Förordnande av ersättare för kontorschef under
en tid överstigande tre månader

E 2.5

Övriga förordnanden

Kd
T ex tillförordnad
enhetschef

Närmaste chef

3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse
E 3.1

Avslut av anställning för kommundirektör

Kso efter
samråd Ks
presidium

E 3.2

Avslut av anställning för kontorschef

E 3.3

Avslut av anställning för övrig personal

Kch

E 3.4

Omplacering/förflyttning av personal inom
respektive kontor

Kch

E 3.5

Omplacering/förflyttning av personal mellan
olika kontor

Pch

Varsel till berörd arbetstagare samt
arbetstagarorganisation

Pch

Kd efter
samråd med
berörd
nämnds
presidium

4. Varsel
E 4.1

5. Avstängning
E 5.1

Avstängning av kommundirektören

E 5.2

Avstängning av personal förutom
kommundirektören

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

6. Disciplinpåföljd
E 6.1

Disciplinpåföljd för kommundirektören

E 6.2

Disciplinpåföljd för personal förutom
kommundirektören

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

7. Bisyssla
E 7.1

Förbud mot bisyssla för kommundirektören

E 7.2

Förbud mot bisyssla för personal förutom
kommundirektör
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Kso efter
samråd Ks
presidium
Kch

8. Ledighet
E 8.1

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

E 8.2

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

Kso efter
samråd Ks
presidium
Kch

9. Kurser, resor, representation m m
E 10.1

Förtroendemännens deltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Kso

E 10.2

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i
kurser och dyl.

Beslut på särskild
blankett som finns
som bilaga till
arvodesreglementet

Ksvo

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

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

1. Föra kommunens talan
F 1.1

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

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

Pch
Kch

Pch

3. Stridsåtgärd
F 3.1

Beslut om stridsåtgärd

Ksau

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

Pch
Pch

5. Lönesättning, pension, ledighet
F 6.1

Lönesättning och lönetillägg som
avviker från kommunens
personalpolitiska riktlinjer,
lönepolicy och fastställda ramar
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Pch

F 6.2
F 6.3

Fastställande av pensionsbelopp samt övriga
belopp rörande pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser för
fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid
överläggning

Pch
LFF

Pch

7. Enskilda överenskommelser
F 7.1

F 7.2

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

Pch

Pch

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

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

Pch
Pch
Pch

G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Nr

Ärende

Lagrum m.m.

Delegat

Får vidare-

(lägsta)

delegeras

G1

Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i
kommunens verksamhet

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G2

Beslut om åtgärder vid akuta hot och
säkerhetsrisker mot kommunala anläggningar

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G3

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

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G4

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G8

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

G9

Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän

G5

G6
G7

22

Kd
Säkch
Säkskyddsch
Tu
Kd
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd

kameraövervakning

Säkch
Säkskyddsch

G 10

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

G 11

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

G 12

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

G 13

23

Kso
Kd
Säkch
Tu

Kd

X
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Kommunledningskontoret
Datum

2019-12-20

Hillevi Montor
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 19/0736

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Ansökan till sociala investeringsfonden Upplands-Bromodellen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden på 4 700 000 SEK för projektet Upplands-Bromodellen.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 10 december att ansöka om medel ur den
sociala investeringsfonden men syfte att organisera verksamheten inom
grundskolan i enlighet med Upplands-Bro modellen.
Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifterna. De funktioner som ska utföra dessa
arbetsuppgifter kallas, klassmentorer. Lärarna kommer istället kunna ägna mer
tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten inom grundskolan
benämns ”Upplands-Bro modellen”.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ansökan ur
den sociala investeringsfonden. Vid den samlade bedömningen har
ekonomistaben sammanställt tidigare ansökningar och bedömt att det finns
tillräckliga medel för denna ansökan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2019



Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10
december 2019



Ansökan till den sociala investeringsfonden – Upplands-Bro modellen
den 20 november 2019

Ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 10 december att ansöka om medel ur den
sociala investeringsfonden men syfte att organisera verksamheten inom
grundskolan i enlighet med Upplands-Bro modellen.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-12-20

Vår beteckning

KS 19/0736

Kommunledningskontoret
I Upplands-Bro finns, sedan våren 2019, en arbetsgrupp med lärare, rektorer,
de båda lärarfacken, samt arbetsgivarrepresentant (verksamhetschef skola) som
tagit fram det beslutsunderlag som krävs för att förverkliga UpplandsBromodellen.
Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som
skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket
är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4-6) samt Broskolan (åk 7-9).
För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått
svara på vilka områden de ser kan vara arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av annan personal.
Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett
beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt att införa en ny
funktion på våra skolor, samtidigt som lärarens uppdrag renodlas med mer
undervisning. Upplands-Bromodellen syftar i första hand till att en ny
personalkategori kan utföra arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala
situation, skapa lugn i klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor.
Projektet bidrar i första hand till två av Utbildningsnämndens mål:


Ökad trygghet, ordning och studiero



Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen

Projektet finansieras via Statsbidrag för lärarassistenter och Statsbidrag för
Likvärdig skola en summa på 4 000 000 SEK. Utöver detta saknas ytterligare
finansiering för klassmentorer och bidrag söks för 4 700 000 SEK för läsåret
2020/2021.
Om projektet faller väl ut är tanken att modellen ska kunna tillämpas av
kommunens samtliga grundskolor. För att modellen ska kunna användas av alla
grundskolor krävs dock förankringsarbete och långsiktig finansiering.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ansökan ur
den sociala investeringsfonden. Vid den samlade bedömningen har
ekonomistaben sammanställt tidigare ansökningar och bedömt att det finns
tillräckliga medel för denna ansökan.

Barnperspektiv
Upplands-Bromodellen är framarbetad med syfte att kunna säkerställa att
kommunen ska ge eleverna en utbildning av hög kvalitet som ger bästa möjliga
förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. En viktig del av
skolans uppdrag är att stödja elevers social utveckling och många elever har
behov av anpassningar och extra stöd. Upplands-Bromodellens idé är att dessa
arbetsuppgifter ska utföras av personal med rätt kompetens samtidigt som
lärarna kommer kunna ägna mer tid till undervisning.
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Datum

2019-12-20

Vår beteckning

KS 19/0736

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Ansökan till den sociala investeringsfonden – Upplands-Bro modellen den
20 november 2019
2. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 10 december
2019
Beslut sänds till
 Utbildningsnämnden
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Ansökan till sociala
investeringsfonden Upplands -Bromodellen
Modell för ökad måluppfyllelse i grundskolan
2019-11-20
kaj.soder@upplands-bro.se
08-581695 20

www.upplands -bro.se

Ansökan till sociala investeringsfondenUpplands-Bromodellen
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1

Uppgifter om projektplanen

Projektets namn är
Upplands-Bromodellen grundskolan
Projektets diarienummer är UN 19/0634

2

Projektets bakgrund

Alla skolor i kommunen ska ge våra elever en utbildning av hög kvalitet som
ger bästa möjliga förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. För
att nå detta mål behöver vi välutbildade, kompetenta och engagerade lärare
som undervisar våra elever.
En viktig del av skolans uppdrag är att stödja elevers sociala utveckling.
Många elever har idag behov av anpassningar och stöd för att utvecklas och
fungera socialt. Detta är ett område som många lärare saknar kompetens för
och/eller möjlighet till inom sin arbetstid. Dessutom ska lärarnas huvuduppgift
vara att undervisa. Idag upplevs att lärare får ägna alltför lite tid av sin arbetstid
till att planera och genomföra undervisning.
Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del
elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa
arbetsuppgifter kallar vi, i modellen, klassmentorer. Lärarna kommer istället att
kunna ägna mer tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten
inom grundskolan benämner vi ”Upplands-Bromodellen”.

3

Mål

3.1

Övergripande mål

Projektet bidrar i första hand till två av Utbildningsnämndens mål (2019):


Ökad trygghet, ordning och studiero



Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen

3.2

Effektmål



Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar



Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen
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3.3





4

Projektmål
Högre andel elever som upplever trygghet, ordning och studiero i
skolan
Högre andel lärare som upplever att de har en god arbetsmiljö
Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar
Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen

Projektorganisation

Styrgrupp
Utbildningskontorets ledningsgrupp, leds av utbildningschef
Projektledare
Verksamhetschef skola
Arbetsgrupp
Rektor Ekhammarskolan
Rektor Brunnaskolan
Rektor Broskolan
Ordförande Lärarförbundets lokalavdelning
Ordförande Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning
Lärarrepresentant Broskolan
Lärarrepresentant Brunnaskolan

5

Projektbeskrivning

5.1

Beskrivning och omfattning på projektet

Det finns redan påbörjade och genomförda pilotstudier från andra kommuner
som bidragit till en god grund för detta projekt. Ett exempel är
”Lyckselemodellen” där man på en F-6 skola infört s.k. klassmentorer.
I Upplands-Bro finns, sedan våren 2019, en arbetsgrupp med lärare, rektorer,
de båda två lärarfacken samt arbetsgivarrepresentant (verksamhetschef skola)
som tagit fram det beslutsunderlag som krävs för att förverkliga UpplandsBromodellen.
Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som
skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket
är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4–6) samt Broskolan (åk 7–9).
För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått
svara vad de ser som områden och arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av
annan personal.
Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett
beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt om vi inför en ny
funktion på våra skolor samtidigt som vi renodlar lärarens uppdrag med mer
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undervisning. Den nya funktionen i Upplands-Bromodellen benämns
klassmentor och ska inte jämställas med lärarassistenter där merparten av
uppgifterna kan hänföras till administrativa delen av läraryrket. UpplandsBromodellen syftar i första hand till att en ny personalkategori kan utföra
arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala situation, skapa lugn i
klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor.
Det är oerhört viktigt att Upplands-Bros grundskolor utvecklar arbetet med
skolans värdegrund och elevers sociala utveckling. Det är även viktigt att
behålla lärarkompetens i vår kommun. Förbättrad arbetsmiljö, vilket vi också
vill komma åt i denna satsning, är viktigt för att lärare ska välja Upplands-Bro
kommun som arbetsgivare.
Brunnaskolan har idag 302 elever och kommer få möjligheten att anställa 12
klassmentorer.
Broskolan har 343 elever och kommer att kunna anställa 14 klassmentorer.
Ekhammarskolans mellanstadium på 241 elever får möjlighet att anställa 9
klassmentorer.
Projektet innebär att totalt 35 klassmentorer kommer att kunna anställas på de
tre skolorna.
Klassmentorers arbetsuppgifter är bl.a.:











Följa med som trygghet för eleverna under skoldagen
Vara aktiv under lektionerna och skapa trygghet och studiero
Finnas i klassrummet under lektionstid som resurs till eleverna
Ha kontakt med vårdnadshavare
Skapa god relation till eleverna och vårdnadshavarna som bygger på
ömsesidig respekt
Ansvara för viss dokumentation gällande normer och värden
Vara rastvärd
Tjänstgöra viss tid i fritidshemsverksamhet
Delta i fortbildningsinsatser
Delta i kontinuerlig handledning som är riktad till Klassmentorerna

Lärares arbetsuppgifter är bl.a.:









Genomförande av lektioner
Skriftliga omdömen
Betyg och bedömning
För- och efterarbete kopplat till undervisningen
Extra anpassningar för elever som behöver
Systematiskt kvalitetsarbete gällande undervisning och
kunskapsmål
Skapa trygghet och studiero
Utvecklingssamtal
Upplands-Bromodellen innebär att lärare kommer att undervisa fler
grupper och mer tid än idag.
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5.2

Målgrupp för projektresultatet

Om projektet faller väl ut är tanken att modellen ska kunna tillämpas av
kommunens samtliga grundskolor. För att modellen ska kunna användas av alla
grundskolor krävs dock förankringsarbete och långsiktig finansiering.

5.3

Överlämning och förvaltning av projektresultatet

Resultatet av projektet kommer att hanteras av utbildningskontoret. Resultatet
ska ligga till grund för eventuell fortsättning och utökning av UpplandsBromodellen i fler grundskolor. Verksamhetschef skola ansvarar i så fall för att
modellen får spridning till fler skolor.

5.4

Avgränsningar

Projektägaren ansvarar inte för hur en enskild skola organiserar med de
tilldelade resurserna. Det ansvarar respektive rektor för.

6

Kommunikation

Aktivitet

Ansvarig

Budskap

Målgrupp

Kanal

Datum

Nyhet

Verksamhetschef
skola

Unikt projekt startar

Invånare
Skolpersonal

Kommunens
hemsida och
sociala
medier

Augusti

Nyhet

Verksamhetschef
skola

Effekter av projektet

Invånare
Skolpersonal

Kommunens
hemsida och
sociala
medier

April maj

7

Aktivitets- och tidplan

7.1

Aktivitetsplan och milstolpar

Utvärdering och analys av genomförd arbetsmiljöenkät för lärarna: 2019-12-15
Varje skolas inre organisation klar: 2020-02-01
Klassmentorernas arbetsbeskrivning framtagen: 2020-02-01
Klassmentorers utbildning och kravprofil framtagen: 2020-03-01
Rekryteringsprocessen i gång för våra nya klassmentorer: 2020-04-01
Varje grundskola har anställt klassmentorer: 2020-06-30
Betyg satta för höstterminen 2020: 2020-12-20
Betyg satta för vårterminen 2021: 2020-06-10
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7.2

Tidplan

Projektet pågår läsåret 2020/2021, 1 augusti 2020 – 30 juni 2021.

7.3

Projektgodkännande och projektavslut

Slutligt godkännande anses föreligga när:


Projektmålen är uppnådda



Styrgruppen har delgivits projektets resultat



Utbildningsnämnden delgivits projektets resultat

8

Projektbudget

Projektets totala budget: 8 700 000 SEK
Utbildningskontoret finansierar med 4 000 000 SEK:
Statsbidrag för lärarassistenter 2 400 000 SEK och Statsbidrag för Likvärdig
skola 1 600 000 SEK
Kostnader för klassmentorer som saknar finansiering och därför söker bidrag
för: 4 700 000 SEK

9

Ändringar

Avvikelser och beslut om förändringar inom projektets ramar tas upp i
minnesanteckningar vid styrgruppsmöten. Om ändringarna inverkar på
projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattningen ska ändringar
godkännas av styrgruppen innan projektet får fortsätta.
Utbildningschefen ansvarar för att utbildningsnämnden informeras om större
förändringar inom projektet.

10 Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring sker i detta projekt genom att:


Arbetsgruppen följer upp varje skolas organisation så att den följer
projektbeskrivningen och projektbudgeten. Avvikelser rapporteras till
styrgruppen.



Arbetsgruppen analyserar berörda skolors betygsresultat varje termin.



Uppföljning av lärarnas arbetsmiljö sker under projekttiden
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11 Risker
Piloten har flera utmaningar man behöver vara medveten om och ta hänsyn till.


Piloten kan innebära att idag välfungerade organisationer ”slås sönder”
när skolorna går från klasslärarsystem mot ämneslärarsystem.



När vi renodlar och avlastar lärarnas uppdrag på skolorna och ökar
deras undervisningstid kan det uppstå övertalighet.



Det finns risk att de ekonomiska effekterna av utökad undervisningstid
ej når full effekt då vi samtidigt skall matcha den enskilde lärarens
ämnesbehörighet.



Tillgången på lämpliga klassmentorer kan bli låg beroende på vilken
anställningsform vi erbjuder dem under piloten.

12 Möten och rapportering
Möten och dokument

Frekvens

När

Ansvar

Projektgruppsmöten

1 gång/mån

Läsåret 2020/2021

Verksamhetschef
skola

Styrgruppsmöten

2 gånger/termin

Sep, nov, feb, april

Utbildningschef

Lägesrapport till styrgrupp
(muntlig)

2 gånger/termin

Sep, nov, feb, april

Verksamhetschef
skola

Rapportering till
Utbildningsnämnden
(Utbildningschefens
rapport)

1 gång/termin

December, maj

Utbildningschef

13 Dokumentation
Projektets gemensamma dokument sparas som ett eget ärende i kommunens
ärendehanteringssystem, Public 360.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

§ 59

Sammanträdesdatum:

2019-12-10

Ansökan till sociala investeringsfonden
- Upplands-Bromodellen
Dnr UN 19/0634

Beslut
Utbildningsnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen, med följande tillägg under punkt 7.3
Projektgodkännande och projektavslut:
”Utbildningsnämnden delgivits projektets resultat”

Sammanfattning
Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala
investeringsfond.
Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del
elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa
arbetsuppgifter kallar vi, i modellen, klassmentorer. Lärarna kommer istället att
kunna ägna mer tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten
inom grundskolan benämner vi ”Upplands-Bromodellen”.

Beslutsunderlag


Ansökan till den sociala investeringsfonden -Upplands-Bromodellen
daterad 20 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Rolf Nersing (S) m.fl. föreslår följande tillägg under punkt 7.3
”Projektgodkännande och projektavslut”:
”Utbildningsnämnden delgivits projektets resultat”
Kaj Bergenhill (M) yrkar för Moderaternas,, Kristdemokraternas, Centerns och
Liberalernas räkning på bifall till Rolf Nersings (S) förslag.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-12-10

Beslutsgång

Ordföranden finner att ingen yrkar på Utbildningskontorets ursprungliga
förslag till beslut och finner därmed att det endast finns ett förslag till beslut.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt Rolf Nersings (S)
förslag till beslut.
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Kommunledningskontoret
Erik Sahlin
Ekonomistaben
Kommunledningskontoret

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 18/0413

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Uppföljning - Intern kontrollplan för
Kommunstyrelsen 2019
Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enligt den interna
kontrollplanen 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 om intern kontrollplan för
2018. Den samlade bedömningen av de riskområden som varit föremål för
kontroll är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt
utvecklings- och dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder har
planerats eller vidtagits där brister uppmärksammats.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 om intern kontrollplan för
2019. Den samlade bedömningen av de riskområden som varit föremål för
kontroll är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt
utvecklings- och dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder har
planerats eller vidtagits där brister uppmärksammats.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i
verksamheten.

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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2020-01-07

Vår beteckning

KS 18/0413

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 för Kommunstyrelsen

Beslut sänds till
 Revisorerna

2 (2)

Uppföljningsrapport intern
styrning och kontroll 2019
Kommunstyrelsen
2019

1

Inledning

I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året.
•
•

Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband
med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits
under året

2

Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande:

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:

2.1.1 Kompetensförsörjning

Risker:

Risk att kommunens verksamheter inte klarar servicen till medborgarna på
grund av brist på kompetenta medarbetare
Kontrollmoment

Kommentar
Personalomsättning jan-nov:

Personalomsättning
Mindre avvikelse

2019: 9,2%
2018: 11,7%
2017: 14,2%
Vi ser en sjunkande trend gällande
personalomsättningen som vi uppfattar som mycket
positiv.

2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering (Kommunledningskontoret)

Process:

2.2.1 Hantering av förtroendevalda och politiska partier

Risker:

Kommunen betalar ut felaktiga arvoden till förtroendevalda
Kontrollmoment
Kontroll av utbetalda arvoden
Mindre avvikelse

Kommentar
Utifrån feltolkningar av reglementet och felaktigheter i
tabeller i lönesystemet har en omfattande rättning skett
av arvoden åren 2016-2018.

2.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:

2.3.1 Avtalstrohet

Risker:

Att inte rätt varor och tjänster köps på ramavtalen och att inte
ramavtalsleverantörerna används.
Kontrollmoment
Kontroll av ett urval antal ramavtal och vilka leverantörer
som använts för vissa varor och tjänster.
Mindre avvikelse

Kommentar
Kontroller har genomförts löpande under året. Brister har
påträffats både på faktiska fakturor samt lokalisering av
avtal.

Process:

2.3.2 Hantering av personuppgifter

Risker:

GDPR efterlevs inte fullt ut
Kontrollmoment
Kontroll av de incidenter som rapporterats
Inte kontrollerat

Kommentar
Rutinen för incidentrapportering är inte på plats ännu, är
under framtagande.

Process:

2.3.3 Politiskt beslutsfattande

Risker:

Delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd
Kontrollmoment
Kontroll av anmälda delegationsbeslut
Mindre avvikelse

Kommentar
Stor förbättring har upplevts under året. Kontoren har
uppmärksammats på bristerna som kvarstår. Under
2019 har nämndsekreterarna haft tätare dialoger med
kontorscheferna än tidigare. Det finns fortfarande ett
behov av att öka förståelsen för detta område.

3

Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande:

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet
av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som
identifierats vid genomförda kontrollmoment.

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:

3.1.1 Kompetensförsörjning

Risker:

Risk att kommunens verksamheter inte klarar servicen till medborgarna på
grund av brist på kompetenta medarbetare
Åtgärder
Starta en ny kompetens-enhet vars syfte är att
kvalitetssäkra alla rekryteringar och stödja
enheterna med timvikarier

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Den nya rekryteringsfunktionen har från starten
30 nov 2018 tom 30 nov 2019 genomfört 28
rekryteringar och kvalitetsgranskat 526 interna
platsannonser inför publicering. Vad det gäller
vikariefunktionen har det under slutet av 2019
inletts att annonsera, intervjua och rekrytera
vikarier. Det har genomförts fyra gruppintervjuer
och tom 30 nov 2019 har det anställts nio vikarier
till funktionen.

Avslutad

Process:

3.1.2 Kommunikation

Risker:

Negativa kampanjer/felaktiga vinklingar i sociala medier
Åtgärder

Kommunikationsstaben tar fram en skriftlig rutin
för att hantera negativa kampanjer/felaktiga
vinklingar i sociala medier

Avslutad

Slutdatum

2019-12-31

Kommentar
En rutin har upprättats, när
kommunikationsstaben får kännedom om
eventuella negativa kommentarer i sociala medier
undersöks om så är fallet. Visar det sig att det
stämmer, utvärderar staben kommentaren/-er och
bedömer vilken åtgärd som behövs.
1.

Är det bara elaka kommentarer om
kommunen i stort bevakar vi ”tråden”
och ser om kommentarerna blir värre
och eskalerar.

Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
2.

Är det en elak kommentar om en
tjänsteman och det skrivits ut
personuppgifter, kontaktas
administratören och vänligt ber den att
ta bort kommentaren.

3.

Är kommentaren/-er felaktiga, kan det
om det bedöms som nödvändigt skrivas
en nyhet som publiceras på vår egen
webb med rätt information. Ibland
förbereds ett frågor- och svardokument
samt ett pressmeddelande som snabbt
kan spridas vid behov.

3.2 Tillförlitlig finansiell rapportering (Kommunledningskontoret)

Process:

3.2.1 Hantering av förtroendevalda och politiska partier

Risker:

Kommunen betalar ut felaktiga arvoden till förtroendevalda
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar
Under 2019 har kanslistaben och personalstaben
identifierat brister och riskfaktorer kring hur
arvodeshanteringen skett och arbetat fram nya
rutiner för att undvika felaktigheter.

Rutin för arvodeshantering
2019-05-31
Avslutad

Rutinen för arvodeslistorna innebär att när en lista
kommer till kanslistaben (i de allra flesta fall en
sekreterare som själv tagit med lista till
sammanträde och sedan tar tillbaka den igen)
läggs listan tillsammans med alla andra listor som
kommit in under månaden. De listor som kommer
med posten läggs på samma ställe som de andra
listorna. Posten kollas två gånger om dagen. Runt
den 10:e varje månad scannar den som är
samordnare i arvodesfrågor samtliga listor och
skickar en fil till lönekontoret. Innan listorna
scannas läggs de i datumordning och varje lista
gås igenom så att det inte saknas datum och
sluttid eller att något annat ser konstigt ut.
Lönehandläggaren som tar emot filen bekräftar
detta via mail. Papperslistorna sorteras sedan in
efter datum i en pärm där hela årets scannade
listor förvaras.

3.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:

3.3.1 Avtalstrohet

Risker:

Att inte rätt varor och tjänster köps på ramavtalen och att inte
ramavtalsleverantörerna används.
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Fyra utbildningstillfällen rörande Upphandling och
Avtalsförvaltning har hållits senaste 10
månaderna. Dessa har varit öppna för samtliga
kommunanställda. Presentation av
avtalsförvaltning för samtliga chefer i kommunen
under chefsforum.

Utbildning och information

Avslutad

Process:

3.3.2 Hantering av personuppgifter

Risker:

GDPR efterlevs inte fullt ut
Åtgärder

Slutdatum

Kommentar

2019-05-31

Inte klar och i bruk, beräknas vara framtagen
under våren 2020.

Rutin för incidentrapportering

Försenad

Process:

3.3.3 Politiskt beslutsfattande

Risker:

Delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd
Åtgärder

Slutdatum

Informationsinsatser
2019-12-31
Avslutad

Kommentar
Utbildningstillfällens har genomförts och
förenklade blanketter har upprättats. Arbetet med
att öka kännedomen och kunskapen fortsätter
löpande.

3.4 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

3.4.1 Samhällsbyggnadsprocess

Risker:

Oklarheter och bristande information mellan olika processteg och överlämning
vid projekt kan leda till sämre resultat.
Åtgärder
Ta fram beskrivningar och rutiner för att
beskriva de olika processtegen mer ingående,
f.f.a. i gränssnitten mellan plan och
genomförande samt mellan genomförande och
drift.

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Berörda avdelningar på
samhällsbyggnadskontoret har genomfört en
workshop kring hanteringen av detta.
Processbeskrivningar har tagits fram för de olika
arbetsmomenten. Kritiska processteg har
genomlysts vilket utmynnat i förslag på
förbättringar, bland annat i tidiga skeden samt vid
överlämning mellan plan och exploatering. Mallar
och rutiner uppdateras, anpassas och tas fram
där det saknas.

Pågående

3.5 Tillförlitlig finansiell rapportering (Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

3.5.1 Samhällsbyggnadsprocess

Risker:

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
Åtgärder
Ta fram en rutin som beskriver hur ekonomin
ska hanteras för stora projekt med betydande
kostnader och långa genomförandetider.

Pågående

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Det har påbörjats ett arbete med upprätta tidiga
entreprenad- och kostnadskalkyler samt att skapa
nya rutiner kopplat till detta. Detta för att ge en
mer korrekt bild i exploateringskalkylerna.
Förutsättningarna för att använda ett verktyg för
att stötta dessa processer utreds.

3.6 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

3.6.1 Samhällsbyggnadsprocess

Risker:

Risk att kommunen begår formella fel
Åtgärder
Ta fram beskrivningar och rutiner för att
beskriva de olika processtegen mer ingående,
f.f.a. i gränssnitten mellan plan och
genomförande samt mellan genomförande och
drift.

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Processbeskrivningar har tagits fram för de olika
arbetsmomenten. Kritiska processteg har
genomlysts vilket utmynnat i förslag på
förbättringar, bland annat i tidiga skeden samt vid
överlämning mellan plan och exploatering. Mallar
och rutiner uppdateras, anpassas och tas fram
där det saknas. Om processerna snabbas på via
undantag vid beslut finns risk att inte alla moment
blir kvalitetssäkrade. Nya riktlinjer kring
planprioritering och aktualisering av
planprioritering att ta hänsyn till.

2019-04-30

Det har inte inte tagits fram några laglistor,
internutbildning och uppdatering på lagstiftningen
har skett inom respektive verksamhet.

Pågående
Ta fram och uppdatera laglistor

Försenad
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Kommunledningskontoret
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Erik Sahlin
Ekonomistaben
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

KS 20/0033

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen fastställs.

Sammanfattning
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För
Kommunstyrelsen har Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2020.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

Ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande 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. Varje år
ska varje nämnd anta en internkontrollplan. För Kommunstyrelsen har
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till intern kontrollplan för 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Risker har identifierats inom följande tre kategorier:
-

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

-

Tillförlitlig finansiell rapportering

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Med risk- och väsentlighetsanalys har sedan ett antal risker valts ut som
prioriterade risker och ingår i den interna kontrollplanen. För de prioriterade
riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska
genomföras under 2020. Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer
med en viss vald frekvensför att se ifall ett visst moment, inom en process där
en riskidentifierats, har någon avvikelse. En åtgärd är en insats som planeras
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0033

Kommunledningskontoret
för att förändra/förbättra något med mål att reducera eller eliminera den
aktuella risken.
Prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment och åtgärder som planerats
för 2020 finns i bilaga 1. Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen

Barnperspektiv
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i
verksamheten.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Intern kontrollplan 2020
Kommunstyrelsen
2020

1

Inledning

Risker har identifierats och analyserats utifrån risk- och väsentlighet. Med grund i riskoch väsentlighetsanalysen har sedan ett antal 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 genomföras under 2020.

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 generellt definierad 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 tillämpliga lagar och regler.”

Ur COSO: s ramverk 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 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-ramverket
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.
Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den
omgivning som den interna kontrollen verkar i och 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?
Kontrollaktiviteter. 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.
Information 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 tillfredsställande 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
•
•
•

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
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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Årets prioriterade risker
4

1

2

3

4

7

5

10

9

11

8

3

6

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

2

Kritisk

Kritisk
Medium
Låg

Kategori

9

Medium Totalt: 11

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)

1

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)

Process

Risker
1
Kostnader uppstår till följd av oförutsedda
lokalbehov

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Lokalförsörjning

Beskrivning av risk
Bristande plan för lokalförsörjning ökar risken för
kortsiktiga lösningar och mindre ändamålsenliga lokaler
med sämre förutsättningar att genomföra effektiv
verksamhet. Följden blir sämre lokaleffektivitet och
högre kostnader, såväl verksamhetskostnader som
lokalkostnader.

Kategori

Process

Risker
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
2

Rekrytering

Kostnader till följd av att felrekryteringar sker

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
3

Omvärldsbevakning

Bristande planeringsförutsättningar

Beskrivning av risk
Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att
förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och
styra kommunen framåt.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
4
Verksamhetssystemen stödjer ej
verksamhetens processer, uppfyller inte legala krav
Beskrivning av risk
Kommunen har ca 250 digitala förvaltningsobjekt
(system/applikationer/program/tjänster) och antalet 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

IT-infrastruktur

Konsekvens
3. Kännbar
5

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
6

Politiskt antagna beslut blir inte kända

Beskrivning av risk
Allmänhetens rätt till insyn försvåras.
Efterlevnad av tillämpliga
lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Politiskt beslutsfattande

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar

Kategori

Process

Risker
7
Risk för uppdelade upphandlingar av
varor/tjänster av samma slag samt risk för köp
utanför avtal.

Upphandling

Beskrivning av risk
Områden som bör vara upphandlade är ej upphandlade.
Bristfälliga upphandlingar genomförs.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
8
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
9

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Sämre 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
10

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Samhällsbyggnadskontoret)

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
11
Att kommunen begår formella fel och bryter
mot lagstiftningen

Efterlevnad av tillämpliga
lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Beskrivning av risk
Risken finns att kommunen gör formella fel i förhållande
till lagstiftningen på grund av att arbetsmoment inte blir
utförda, att fler gör samma sak eller att överlämning sker
på olika sätt, med bristfällig dokumentation och på kort
varsel. Detta kan leda till stora förtroendeskador.
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
4. Allvarlig

5

Årets planerade kontrollmoment

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:

5.1.1 Rekrytering
Risker

Kostnader till
följd av att
felrekryteringar sker

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Kandidatundersökning

Hur kandidaterna
upplevt
rekryteringsprocessen

Via enkät

Löpande

Havva
Ilhan

Annons- och
processgranskning

Kvaliteten i
annonserings- och
processförfarandet

Granskningar

Löpande

Havva
Ilhan

Process:

5.1.2 IT-infrastruktur
Risker

Verksamhetssystemen stödjer
ej verksamhetens
processer,
uppfyller inte
legala krav

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
2020

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
2020

Johan
Hedberg

5.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:

5.2.1 Politiskt beslutsfattande
Risker

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Politiskt antagna
beslut blir inte kända

Kontroll av
beslut

Att beslut har
expedierats
korrekt

Stickprovskontroller

Löpande

Sara Lauri

Process:

5.2.2 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
avtalstroh
et

Avtalsköp/ej
avtalsköp

Statistik

Månadsvis

Helen Eng

6

Årets planerade åtgärder

6.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:

6.1.1 Lokalförsörjning
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Karl Öhlander

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

Kvalitetssäkra kunskapen via
utbildningsinsatser

2020-12-31

Havva Ilhan

2020-12-31

Havva Ilhan

Starta upp arbetet med generella
kvalitetssäkrade kravprofiler
(Personas)

2020-12-31

Havva Ilhan

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

Inrätta systematisk
omvärldsbevakning

2020-12-31

Karl Öhlander

Upprätta lokalförsörjningsplan

Kostnader uppstår till följd av
oförutsedda lokalbehov

Beskrivning av åtgärd
Syftet med lokalförsörjningsplanen är
att ge förutsättningar för att med god
framförhållning kunna planera och
strukturera kommunens behov av
lokaler. För att på kunna bedöma
framtida investeringsbehov samt ge en
samlad bild av kommunens
lokalkostnader.

Process:

6.1.2 Rekrytering
Risker

Utveckla arbetet med den
nyinrättade rekryteringsfunktionen
Kostnader till följd av att
felrekryteringar sker

Beskrivning av åtgärd
Mindre gap mellan verksamhet och
kompetens minskar risken för att
felrekryteringar sker.

Process:

6.1.3 Omvärldsbevakning
Risker
Bristande
planeringsförutsättningar

Process:

6.1.4 IT-infrastruktur
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Johan
Hedberg

2020-12-31

Johan
Hedberg,
Mats Kjellberg

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Helen Eng

2020-12-31

Helen Eng

2020-12-31

Helen Eng

Upprätta en systematisk uppföljning av
kommunens systemförvaltning
Verksamhetssystemen
stödjer ej verksamhetens
processer, uppfyller inte
legala krav

Beskrivning av åtgärd
Det finns brister i systematisk uppföljning av
många system och saknas en sammanfattande
systematisk uppföljning av kommunens alla
system. Syftet med en gemensam
förvaltningsmodell är att stärka
systemförvaltningen med likvärdiga
processer/rutiner och dokumentation samt
systematisk uppföljning av detta för alla system.
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 ska kommunerna påbörja sitt
arbete med krigsorganisation och krigsplacering
under 2019 och 2020. Utifrån det nya uppdraget
måste kommunen lyfta blicken och ta ett grepp
om vilken information som är viktig/känslig
utifrån det nya uppdraget.

6.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:

6.2.1 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.

Process:

6.2.2 Avtalstrohet
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Helen Eng

2020-12-31

Helen Eng

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 de är ansvariga för. Rapporten
innehåller avtalslängd och flaggar avtal
som är påväg 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.

6.3 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

6.3.1 Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Sämre resultat i projekt

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

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.

2020-12-31

Mathias
Rantanen

Beskrivning av åtgärd
Åtgärden ska motverka osäkerhet och
informationstapp i de olika
processtegen.

6.4 Tillförlitlig finansiell rapportering (Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

6.4.1 Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Underfinansierade projekt

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

Ta fram en rutin som beskriver hur
ekonomin ska hanteras för stora
projekt med betydande kostnader och
långa genomförandetider.

2020-12-31

Charlotte
Ahlstrand

Beskrivning av åtgärd
Säkerställa kostnadstäckning under
hela exploateringsprocessen.

6.5 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:

6.5.1 Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Att kommunen begår formella fel
och bryter mot lagstiftningen

Åtgärder
Ta fram beskrivningar och rutiner
för att beskriva de olika processtegen
mer ingående, f.f.a. i gränssnitten
mellan plan och genomförande samt
mellan genomförande och drift.
Beskrivning av åtgärd
Åtgärden ska motverka osäkerhet och
informationstapp i de olika
processtegen och säkerställa
efterlevnad av lagstiftningen.

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Mathias
Rantanen
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-14

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 20/0006

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Verksamhetsplan 2020 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om budget 2020 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.
Den totalt budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140,5 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om budget 2020 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 2020.
De nämndmål som föreslås för 2020 är följande:
•

Upplands-Bros varumärke utvecklas genom strategisk kommunikation

•

Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart och tryggt UpplandsBro

•

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar
samhällsbyggandet i Upplands-Bro

•

Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom digitalisering

•

Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal

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

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0006

Kommunledningskontoret
•

Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett
strategiskt och långsiktigt fokus

•

Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom samverkan och
samarbete

•

Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och
företag

Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140,5 mnkr.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp i januari 2019.

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

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2020 för Kommunstyrelsen

2 (2)

Verksamhetsplan 2020
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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
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna; plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, statistik, tomträtter
och arrenden samt GIS.

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020
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2

Verksamhetsåret 2020

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningskontoret omfattar strategiska
ledningsfunktioner och stöd till verksamheterna. Kommunens långsiktiga strategiska
arbete behöver fortsätta att utvecklas. Som ett led i detta har strategi- och styrsystemet
förändrats. Även budgetprocessen har förändrats och kommunens budget kommer
beslutas i juni 2020. Ett beslut i juni 2020 ger förutsättningar för kommunens
verksamheter att anpassa sig till gällande förutsättningarna innan det nya året börjar.
Ytterligare en del i utvecklingen av den strategiska styrningen handlar om att genomföra
förändringar i lokalförsörjningsprocessen där det är viktigt att de ekonomiska
konsekvenserna på ett tydligare sätt är belysta när beslut tas.
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.
Samhällsbyggnad
De verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret som ligger under Kommunstyrelsen
är plan, mark- och exploatering, och övergripande samhällsplanering inklusive,
regionplanering, kollektivtrafik, natur- och vattenvård samt statistik.
Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste vi utveckla vårt
arbete med en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande
nivå.
Under 2020 kommer verksamheten att arbeta med att vidareutveckla
stadsbyggnadsprocessen och att fortsätta utveckla och stärka byggkedjan genom att:
•
•
•

•

•
•
•

Ytterligare intensifiera arbetet med att få till bra och hållbara lösningar för
kollektivtrafik och infrastruktur. I det ingår arbete med att utveckla Bro och
Kungsängens stationsområden och centrum och kopplingarna däremellan.
Ta fram detaljplaner utifrån kommunens prioriteringar.
Stärka den röda tråden från visioner, mål och planering till detaljplanering och
genomförande. Detta genomförs exempel genom kontors- och
avdelningsövergripande samarbete i de fördjupade översiktsplanerna för Bro och
Kungsängen.
Utveckla användningen av de kunskapsunderlag och som tas fram i pågående
FÖP-arbeten. Till exempel kartläggningen av ekosystemtjänster och den
socioekonomiska strukturen i kommunen och olika invånares tillgång till service
och rekreation.
Utveckla ekonomiprocessen i stora exploateringsprojekt.
Utveckla förutsättningarna för närturism med nya och förbättrade mål- och
besökspunkter.
Fortsätta det markstrategiska arbetet i syfte att värna och utveckla kommunens
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markinnehav.
Kommunen fortsätter att arbeta med bostadsförsörjning kopplat till kommunens tillväxt.
För Samhällsbyggnadskontorets del handlar det om att utveckla ett arbetssätt där det i
ett tidigt skede genomförs en analys gällande kommunens sätt att planera och bygga
bostäder. Inriktningen för arbetet är verka för hållbar samhällsutveckling.
Under 2020 uppdaterar kommunen riktlinjer för bostadsförsörjning för mandatperioden,
och utvecklar och genomför aktiviteter kopplade till riktlinjerna. Det viktigaste är även
här att utveckla det kontorsövergripande arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.
Det finns ett fortsatt stort intresse hos exploatörer att etablera sig i kommunen. Det
innebär en utmaning i att säkerställa mark för de olika behov som finns inom förskola,
skola, kultur- och fritid samt social omsorg och äldreboende. Sammantaget betyder det
att verksamheterna behöver prioritera och utveckla sitt arbete med att:
•
•

Planera för och prioritera en utveckling som är både socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar.
Tidigt kunna planera för det framtida åtagandet avseende drift och underhåll av
allmänna anläggningar och tillkommande skötselytor.

Under 2020 fortsätter flera projekt under genomförande, exempelvis Ringvägen,
Trädgårdsstaden i Bro samt Tegelhagen.
Inom den översiktliga planeringen handlar arbetet under 2020 främst om att ta fram
fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Planerna ska bidra till att styra
utvecklingen i tätorterna mot ökad trygghet och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart samhälle.
Ett annat mycket viktigt fokusområde är att utreda förutsättningar och föreslå inriktning
för utvecklingen av Bro och Kungsängens stationsområden och centrum med bra
kopplingar däremellan i samverkan med Trafikförvaltningen, Trafikverket med flera.
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3

Övergripande mål, nämndmål och indikatorer

Visionen för Upplands-Bro uttrycks genom ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger
plats. För att skapa ett hållbart Upplands-Bro har övergripande mål för kommunen beslutats,
dessa anger förutsättningar för nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som
anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen.

Övergripande mål:

3.1 Stärka demokratin
Beskrivning
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
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Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra
inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle.
Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge
kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd
samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och
effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov
och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor.
2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger
att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i
kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö
beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i
styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya
lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa
att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar
samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och
stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att,
”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller
sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av
det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”

Nämndmål:

3.1.1 Upplands-Bros varumärke utvecklas genom strategisk kommunikation
Beskrivning

Kommunens kommunikation ska utvecklas såväl internt som externt. Det externa
kommunikationsarbetet ska syfta till att öka kunskapen om Upplands-Bro, om
verksamheter och tjänster. Kommunikationen ska verka till att stärka Upplands-Bros
identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Kommunen ska vara i framkant
när det gäller val av kommunikationskanaler och de arenor där kommunens budskap
kommuniceras. Kommunikationsinsatser ska anpassas, utvecklas och dimensioneras för
att uppnå högst effekt och ska alltid följa kommunens övergripande inriktning.

Övergripande mål:

3.2 Hållbar hälsa och liv
Beskrivning
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och
psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta
område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt
utsatta områden.
Inom Upplands-Bro stärks invånarnas hälsa och verksamheterna strävar efter att skapa
en god och jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro
ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för
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invånares hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala
omsorgen fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar
även om i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön,
bakgrund eller socioekonomisk situation.
Tillsammans med andra myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och
kommunens invånare arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och
för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer.

Nämndmål:

3.2.1 Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart och tryggt UpplandsBro
Beskrivning

Samhällets delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett tryggt och
hållbart Upplands-Bro. Det handlar om att bjuda in boende, företag och andra viktiga
samhällsaktörer för att gemensamt tillsammans med kommunen kunna uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro. Kommunen har en nyckelroll i detta
arbete och ska vara drivande när det gäller att stärka samhällets samlade förmåga.
En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en
samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser
i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Övergripande mål:

3.3 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i
förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har
Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa
tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala
sammanhang.
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel
som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för
rekreation.
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken
samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda
pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera
sig är avgörande för kommunens utveckling.
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Nämndmål:

3.3.1 Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar
samhällsbyggandet i Upplands-Bro
Beskrivning

Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste arbetet med en
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande nivå
utvecklas.
De "mjuka" värdena såsom till exempel natur, rekreation och kulturmiljö skapar
attraktionskraften och hållbarheten i vår unika kommun och kommer därför först i
planeringen. Vi bygger samhälle - inte hus. Det ska även finnas ett helhetsperspektiv i
samhällsbyggandet där fokus är mellan byggnaderna.
Samhällsplaneringen ska även bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till
Upplands-Bros kvaliteter.

Nämndmål:

3.3.2 Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom digitalisering
Beskrivning

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg,
samhällsplanering och infrastruktur.
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när.
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar,
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång.
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala
kompetens som behövs för att vara delaktiga. Alla medarbetare ska ha tillgång till
digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete.
Digitala tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten. Kommunen ska
ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av digitala
tjänster.
Kommunens digitala information ska skyddas mot obehörig användning och
förvanskning och förlust. Kommunen tar hänsyn till informationens skyddsvärde vid
utbyte av data mellan olika aktörer och verksamheter och kommer under 2020 att öka
säkerhetsmedvetandet genom bland annat att belysa hotbild och skyddsvärden. Under
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2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd
att etableras.

Nämndmål:

3.3.3 Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal
Beskrivning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Ett
långsiktigt och strategiskt arbete bedrivs inom Upplands-Bro kommun inom ett antal
olika fokusområden, bland annat förbättras och utvecklas processen vid rekrytering för
att öka kandidatupplevelsen. Vidare utvecklas och förbättras kommunikation med
medarbetare och varumärket utvecklas genom strategisk kommunikation.
Arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020.
Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap.

Nämndmål:

3.3.4 Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett
strategiskt och långsiktigt fokus
Beskrivning

Kommunens styrmodell ska vara hållbar och präglas av ett strategiskt och långsiktigt
fokus. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen
utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till
individuella mål för varje medarbetare.
Upplands-Bro kommun arbetar enligt en sedan 2019 diplomerad miljöledningsmodell.
Ledningssystemet innebär att de områden där kommunens verksamheter har störst
miljöpåverkan också är de områden som styr vilka mål som ska gälla för kommunens
miljöarbete. Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030
vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål
-

Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.

-

Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan.

-

Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar
utveckling i undervisningen.

-

Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas

-

i kommunens samhällsplanering.
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Nämndmål:

3.3.5 Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom samverkan och
samarbete
Beskrivning

Samverkan med andra organisationer är en viktig faktor för att kunna leverera i enligt
med det kommunala grunduppdraget i framtiden. Ökade krav från kommunens invånare
och behov av effektiviseringar gör dessutom att samverkan måste ske på ett annat sätt
än tidigare. Områden för samverkan gemensamt med andra kommuner ska identifieras
och samarbete ska inledas inom de områden som bedöms ge bäst effekt. Modeller för
samverkan ska också utvecklas. Samverkan inom den egna kommunala organisationen
ska också stärkas.
Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila
försvaret. Under 2020 genomförs Totalförsvarsövning TFÖ.

Övergripande mål:

3.4 Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar
för valfrihet och konkurrensneutralitet.”
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro
ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg
som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med
höga kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att
inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster.
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional
näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om
valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro
köps från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande
år. Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens.

Nämndmål:

3.4.1 Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och
företag
Beskrivning

Ett aktivt näringslivsarbete stimulerar tillväxt i samhället och bidrar till ett ökat antal
arbetstillfällen. Samarbete med lokala förtag skapar dessutom möjlighet till direkta och
riktade arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheten till arbete i kommunen.
Under 2020 utvecklas samarbetet med näringslivet och en ny näringslivsstrategi
formuleras och tas fram i samverkan. Inriktningen är även att förenkla och utveckla
service till företag.
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2020
Tkr
Politisk verksamhet

Kostnad
er 2020

Avskrivn
ingar
2020

Internrä
nta 2020

Intäkter
2020

Budget
netto
2020

Budget
netto
2019

Förändri
ng

15 521

15 521

14 375

1 146

Övrig politisk verksamhet

6 814

6 814

5 757

1 057

Strategisk planering

3 584

3 384

3 321

63

200

Konsumentvägledning

82

82

81

1

Näringslivsverksamhet

3 026

3 026

2 996

30

Miljö, hälsa och hållbar
utveckling

3 977

461

3 604

3 730

-126

35 892

1 000

34 892

36 134

-1 242

Planverksamhet

8 552

8 552

0

-

0

Exploateringsverksamhet

9 139

10 382

-1 133

-

-1 133

Trygghet- och prevention
samt samhällsskydd och
beredskap

83

78

5

32

Tomträtter och markreserv

195

3 789

-3 594

-4 680

1 086

Samhällsbyggnadskontoret
s kontorsledning

3 182

188

2 994

2 965

29

Allmän
kommunadministration

117 608

5 114

188

48 000

74 910

74 439

471

Summa

207 572

5 275

225

72 572

140 500

139 118

1 382

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2019 *)
Tkr

År 2019

Inventarier

2 500

Bredbandsutbyggnad

920

Översyn furuhällshuset

200

Summa

3 620

*) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2019,
redovisning sker i årsredovisning för år 2019

Investeringsprojekt
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Tkr

År 2020

År 2021

År 2022
3 000

Lejondalssjön, restaurering

5 000

IT-investeringar

3 000

3 000

Ombyggnad av Granhammarsvägen

10 000

10 000

Digitalisering

10 000

Summa

28 000

13 000

Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

10

500

3

1 000

30

670

5

2 000

3 000

4 170

Kommentarer investeringsprojekt

IT-investeringar
3 mnkr avsätts för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser
nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet.
Lejondalssjön
I restaureringen av Lejondalssjön ingår även en tidigare beviljad (men ej här redovisad)
investeringssumma på 2,5 mkr. Totalt beräknas hela åtgärden uppgå till cirka 7,5 mkr
och således genereras avskrivningskostnader för motsvarande. Osäkerheter finns ännu
om hur stor den slutgiltiga summan för åtgärden kommer att bli då upphandling av
arbetet är under förberedande.
Ombyggnad av Granhammarsvägen
Avser trafiks säkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid
av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen.
Ombyggnaden finanserias uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men
för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i
etapper under 2020 och 2021. Medel behöver säkerställas för båda dessa år.
Digitalisering
10 mnkr finns avsatt för digitalisering. Medlen avser hela kommunen och söks i särskild
ordning

4.3 Exploateringsbudget
Exploaterings- /genomförandeprojekt

Utgifter (tkr)

Inkomster (tkr)

500

500

18 000

0

600

600

Trädgårdsstaden i Bro

53 000

0

Tegelhagen

57 800

43 300

Granhammarsvägen

15 000

15 000

Lillsjöbadväg

10 000

10 000

Önska Hästsportanläggning

500

500

Kockbacka finplanering

500

0

155 900

69 900

Norrboda-Brunna verksamhetsområde
Ringvägen
Blommans förskola

Totalt
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Kommentarer exploateringsbudget

Norrboda-Brunna verksamhetsområde
Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser
entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på
markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Ringvägen
Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra
pågående husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020.
Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras
på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Blommans Förskola
Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser
ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.
Trädgårdsstaden i Bro
Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna
anläggningar. Inga inkomsterna förväntas under 2020.
Tegelhagen
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt
utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas sker under 2020.
Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från
exploatörer.
Granhammarsvägen etapp 2
Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020.
Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Lillsjöbadväg
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar
beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras
på markförsäljning.
Önsta, Hästsportanlägging
Byggstart av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Utgifter avser
projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Kockbacka
Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten.
Inga inkomster förväntas under 2020.

4.4 Förändringar i taxor och ersättningar
4.5 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
Nedan kommenteras de tillskott, omfördelningar och effektiviseringar som gjorts i
verksamheterna.
Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020

14(17)

Politisk verksamhet
Budgeten omfattar arvoden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, valnämnd
och stöd till politiska partier.
Tkr
Politisk verksamhet

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

15 521

0

15 521

14 375

Ramen för politisk verksamhet har ökats med cirka 1,2 miljoner kronor för att motsvara
de förväntade kostnaderna för denna verksamhet 2020.
Övrig politisk verksamhet
Budgeten omfattar administrativt stöd till den politiska verksamheten, medlemsavgifter
till kommunalförbund och andra intresseorganisationer, borgerliga förrättningar,
vänortsutbyte samt överförmyndarverksamheten som drivs i samarbete med Järfälla
kommun.
Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

Övrig politisk verksamhet

3 327

0

3 327

3 294

Överförmyndare

3 487

0

3 487

2 463

Summa

6 814

0

6 814

5 757

Tkr

Kostnaderna för överförmyndarverksamheten beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner
kronor 2020 varför ramen utökats vilket även motsvarar det underskott verksamheten
beräknas ha 2019. Underskottet kan till stor del förklaras av att riktade statsbidrag inte
längre utgår för verksamheten.
Strategisk planering
Budgetområdet omfattar fysisk översiktsplanering enligt Plan- och bygglagen,
övergripande bostadsförsörjningsplanering, stadsbyggnadsutredningar som inte är
kopplade till något detaljplane- och/eller exploateringsprojekt, övergripande trafik- och
kollektivtrafikfrågor, statistikverksamhet samt medverkan i regional planering.
Tkr
Strategisk planering

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

3 584

200

3 384

3 321

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

82

0

82

81

Konsumentrådgivning
Tkr
Konsumentrådgivning

Näringslivsverksamhet
Näringslivsverksamheten verkar för goda förutsättningar för utveckling av befintligt
näringsliv samt för att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.
Nätverk stimuleras genom goda kontakter med företag och relevanta organisationer och
Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020
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myndigheter för att stärka attraktionskraften för kommunen som företagsplats samt
genom att skapa mötesplatser för det lokala näringslivet. Näringslivsverksamheten
medverkar till att marknadsföra Upplands-Bro som etableringsort, möta företagens
behov av arbetskraft, bidra till anpassade yrkesutbildningar och bidra till att lösa markoch lokalbehov för företag.
Tkr
Näringslivsverksamhet

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

3 026

0

3 026

2 996

Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Den miljöstrategiska verksamheten innefattar att driva genomförandet av framtagen
miljöplan och strategi för energieffektiviseringar samt att samordna klimat- och
energirådgivningen. Verksamheten ska även bidra till att kommunen får en grön profil,
bland annat genom att arbeta med strategiska miljöfrågor övergripande i kommunen
samt vara med och marknadsföra de miljöprojekt som genomförs i kommunens regi.
Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

Natur- och vattenvård, skogsförvaltning

2 691

223

2 469

2 473

Miljöstrategisk verksamhet

1 373

238

1 135

1 257

Summa

4 064

461

3 604

3 730

Tkr

Trygghet- och prevention samt samhällsskydd och beredskap
Under området ingår medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet Brandkåren
Attunda – ett kommunalförbund med Järfälla, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna,
Knivsta och Upplands-Bro kommuner som medlemmar. Brandkåren Attunda ska
tillhandahålla skydd mot olyckor och verka för ett olycksfritt samhälle. Vid olyckor ska
effektiva räddningsinsatser genomföras.
Kommunens arbete med för trygghet och med prevention ska utvecklas. Här sker
insatser för att öka känslan av trygghet men även för att långsiktigt minska utanförskap
och öka känslan av inkludering. Verksamheten innefattar både strategiska och operativa
funktioner.
Inom området ingår även kommunens arbete med samhällsskydd och beredskap. Det
handlar om kris- och beredskapsplanering vid extraordinära händelser, risk- och
sårbarhetsanalys samt förebyggande skade- och säkerhetsarbete. I detta ingår även att
utveckla civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. Verksamheten finansieras till del
av statsbidrag.
Kostnad
2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Räddningstjänst

20 500

0

20 500

20 030

Enheten för trygghet och prevention

12 992

12 992

13 728

Säkerhet- och beredskapsenheten

2 400

1 000

1 400

2 376

35 892

1 000

34 892

36 134

Tkr

Summa

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020
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Allmän kommunadministration
Kommunledningskontoret arbetar med strategiska och kommungemensamma frågor och
ger Kommunstyrelsen, nämnder och övriga kontor stöd för att de ska kunna ta ansvar
för sina verksamheter. I ansvarsområdet ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärendeberedning, kvalificerade utredningar, juridiska och arkivfrågor
Budget, redovisning, uppföljning och bokslut
Finans- och kapitalförsörjning
Upphandling
Personal- och kompetensförsörjning
Löner och pensioner samt arbetsrätt
Intern- och externkommunikation
Kundcenter
IT

Tkr
Allmän kommunadministration

Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020

Kostnad
2020

Intäkt
2020

Netto
2020

Netto
2019

122 910

48 000

74 910

74 439
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-07

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 20/0037

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Anvisningar budget 2021-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anvisningar för budget 2021-2023.

Sammanfattning
Inför budgeten 2021-2023 har tidpunkten för budgetbeslut flyttats fram till
beslut i Kommunfullmäktige i juni. Samtliga nämnder ska senast den 3 april ha
beslutat om nämndens budgetunderlag. Underlaget till budget utgår från ett
antal scenarier där nämnden ska beskriva hur dessa kan realiseras.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Regler för lokalresursplanering

Barnperspektiv
Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även
barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar
att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
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1

Budgetprocessen

Inför budgeten 2021-2023 har tidpunkten för budgetbeslut flyttats fram till
beslut i Kommunfullmäktige i juni. Budgetprocessen följer nedanstående
datum. Nedan följer ett kortfattat tidsschema.
3 feb

KSO-dialog med respektive ordförande
angående anvisningar och förväntningar

13 feb

Skatteunderlagsprognos (SKR)

13 mars

Nämndernas budgetunderlag klart i Stratsys
(nämndbehandlat senast 3 april)

15-17 april

KSO-dialog med respektive ordförande
angående budgetunderlag

29 april

Skatteunderlagsprognos (SKR)

4 maj

Prognos kostnadsutjämning (SKR)

20 maj

KS beredning

27 maj

KS

10 juni

KF

2

Förutsättningar

2.1

Samhällsekonomiska förutsättningar

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i
BNP-tillväxten som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den
lägre produktionstillväxten sätter redan avtryck på arbetsmarknaden. Att
arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett faktum.
Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med
tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild
lågkonjunktur mot slutet av nästa år. Lågkonjunkturen antas prägla också 2021.
Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som
syns exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens
försvagning av den svenska kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare
draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning antas den vikande om
världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är
historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt
(under 2020). Såväl fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed
en mindre men mer utdragen svacka, jämfört med historiska svängningar.
Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år.
Efter en obruten förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och
stigande arbetslöshet. Redan det första halvåret i år vittnar om en tydlig
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dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar då en
mindre nedgång.
Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2
procent kommande år. Den nyliga nedgången i kpif-inflationen bedöms som
tillfällig och mot slutet av 2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent.
Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt
bromsade skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att
skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen
för efterföljande år visar dels att skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels
att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den historiska trendtillväxten.
2018 2019 2020 2021 2022 2023
BNP %

2,3

1,2

1,3

1,8

1,7

1,6

Sysselsättning, timmar %

2,4

1,0

-0,5

-0,1

0,8

0,4

Arbetslöshet %

6,3

6,7

7,1

7,1

6,9

6,9

KPIF %

2,1

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

Realt skatteunderlag

1,1

1,4

0,4

0,3

1,1

1,0

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

2.2

Budget 2020-2022

Mnkr

2019

2020

2021

2022

1577,1

1633,2

1700,0

1831,5

Avgår internränta

-3,4

-9,9

-12,2

-13,3

Pensionskostnader, ej
reglerat i PO-pålägg

26,5

26,1

26,8

27,1

0,0

11,6

11,6

11,6

1600,2

1661,0

1726,2

1856,9

Skatteintäkter

1220

1 266,6

1 348,7

1 426,6

Inkomstutjämning

244,9

264,2

258,5

292,2

94,7

82,8

90,5

117,2

Nämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen –
oförutsett
Summa verksamhetens
nettokostnader

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Tillskott 10 mdkr till
välfärden
Fastighetsavgift
Summa skatteintäkter
och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering

12,6

30,5

36,3

32,2

-17,1

-21,3

-21,9

-22,7

9,1

5,7

0,0

0,0

45,6

47,3

47,3

47,3

1609,8

1675,8

1759,4

1892,8

0,0

2,0

2,0

2,0

1609,8

1677,8

1761,4

1894,8
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Årets resultat

9,6

16,8

35,3

37,9

I kommunens mål för god ekonomisk hushållning framgår att överskottet i
Upplands-Bro ska uppgå till 2 procent av verksamhetens nettokostnader. I
planen för 2021 och 2022 har resultatmålet höjts till 2 procent.

3

Nämndernas budgetunderlag

Nämndernas budgetunderlag ska innehålla följande (Mall finns i Stratsys):

3.1

Nuläge

Verksamhetens utfall 2019 ska kommenteras. Om underskott/överskott ska
orsaker till dessa förklaras. Även verksamhetens måluppfyllelse ska
övergripande kommenteras.
Nämndens budget för 2020 ska kommenteras. Skillnader mellan utfall 2019
och budget 2020 ska beskrivas. Vilka prioriteringar har nämnden gjort i
samband med nämndens verksamhetsplan för 2020. Vilka prioriterade insatser
finns 2020.

3.2

Budget 2021-2023

Underlaget till budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva
hur dessa kan realiseras. Vilka effektiviseringar kan göras? Hur kan övrig
finansiering förändras? Utgångspunkten är att nya behov ska finansieras inom
respektive scenario. Prioriteringen inom nämnden ska utgå från de
övergripande målen.
För verksamheter som är volymbaserade ska bedömda volymer 2021-2023
redovisas. Bedömningen ska utgå från befintlig befolkningsprognos.
Avstämning kommer sedan ske när en ny befolkningsprognos är klar. Detta
gäller i skolverksamhet och äldreomsorg.
Verksamheter med stora förändringar i kapitalkostnader ska redovisa
förändringar för åren 2021-2023. Detta gäller framförallt Tekniska nämnden
och till viss del Kultur- och fritidsnämnden. De ökade kapitalkostnaderna ska
redovisas för respektive investering. För övriga nämnder är utgångspunkten att
ökade kapitalkostnader ska rymmas inom respektive scenario.
De scenarier som ska redovisas är:
1. 0%, dvs. oförändrad ram
2. -2%
3.2.1 Investeringar
Nämndens investeringsbehov för perioden 2021-2023 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.
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Kommunledningskontoret
Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 19/0650

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V)
gällande utredning av kallelser till utbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser Vänsterpartiets krav och frågeställningar vara bemötta
och besvarade genom Kommunledningskontorets utredning och redovisning av
förfarandet kring inbjudan till utbildning och workshop om hållbar utveckling i
Upplands-Bro kommun den 4 november 2019.

Sammanfattning
Den 13 november 2019 inkom Erik Karlsson (V) med ett ledamotsinitiativ vid
Kommunstyrelsens sammanträde gällande Vänsterpartiets krav på utredning
och granskning av hanteringen av en inbjudan till en utbildning och workshop
om hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun samt Agenda 2030.
Den 16 september 2019 skickades en inbjudan ut till förtroendevalda med
uppdrag i presidier i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder samt i
kommunens helägda bolag. Inbjudan avsåg en utbildning och workshop den 4
november 2019 på temat ”hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun” samt
”Agenda 2030”. Inbjudan skickades ut via e-post från kanslistaben. Eftersom
tre partier, inte har någon förtroendevald med presidieuppdrag, nåddes inte
dessa partier av inbjudan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret kan konstatera att det skedde ett fel vid kontorets
handläggning inför utformningen av inbjudan till utbildningen om hållbar
utveckling den 4 november 2019. Detta innebar att denna inte omfattade
samtliga partier med mandat i Kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets utredning klargör dock att det inte fanns någon avsikt att utesluta
något parti från att delta vid det aktuella utbildningstillfället utan att detta
istället handlade om ett missförstånd vid handläggningen.
Kommunledningskontoret kan vidare konstatera att inbjudan gick via
kanslistaben, i enlighet med en inarbetad rutin som följs när kallelser och
inbjudningar av olika slag sker till ett större antal förtroendevalda. Någon
ytterligare utredning bedöms därför inte behövlig för att undvika att händelser
likt ovanstående sker i framtiden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

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

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 19/0650

Kommunledningskontoret



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 13
november 2019
Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) gällande utredning av kallelser
till utbildning

Ärendet
Den 13 november 2019 inkom Erik Karlsson (V) med ett ledamotsinitiativ vid
Kommunstyrelsens sammanträde gällande Vänsterpartiets krav på utredning
och granskning av hanteringen av en inbjudan till en utbildning och workshop
om hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun samt Agenda 2030.
I Eriks Karlssons skrivelse framgår Vänsterpartiets krav enligt nedan:


”Kommunstyrelsen tillsätter en utredning som får i uppdrag att granska
hur ett av fullmäktiges partier kan få i uppdrag att sköta kallelser till en
kurs för oss parlamentariker.



Utredningen granskar varför berört parti verkade för att Vänsterpartiet
utestängdes, samt att



Kommunstyrelsen ber kontoret upprätta rutiner så att detta inte
upprepas, aldrig!”

Bakgrund
Den 16 september 2019 skickades en inbjudan ut till förtroendevalda med
uppdrag i presidier i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder samt i
kommunens helägda bolag. Inbjudan avsåg en utbildning och workshop den 4
november 2019 på temat ”hållbar utveckling i Upplands-Bro kommun” samt
”Agenda 2030”. Inbjudan skickades ut via e-post från kanslistaben. Eftersom
tre partier inte har någon förtroendevald med presidieuppdrag, nåddes inte
dessa partier av inbjudan.
Inbjudningsförfarande
Vid genomgång av e-postkonversation mellan berörda parter under arbetet med
utformning av inbjudan om hållbar utveckling framkommer att det fanns en
tydlig avsikt att alla partier med mandat i Kommunfullmäktige skulle vara
representerade vid utbildningstillfället den 4 november 2019. Förutom
presidier i fullmäktige, styrelse, nämnder och bolag framkommer att partiernas
gruppledare skulle bjudas in.
Det som vidare framgår vid granskning av e-postkorrespondensen är att
inbjudan reviderades ett flertal gånger innan den skickades ut och att
informationen om att även gruppledarna skulle bjudas in till utbildningen föll
bort under vägens gång.
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Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 19/0650

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets slutsatser
Att alla partier med mandat i Kommunfullmäktige får ta del av en utbildning
och workshop gällande hållbar utveckling i kommunen är av yttersta vikt för
att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på inför pågående och
kommande utmaningar och möjligheter inom detta område.
Kommunledningskontoret kan konstatera att det skedde ett fel vid kontorets
handläggning inför utformningen av inbjudan till utbildningen om hållbar
utveckling den 4 november 2019. Detta innebar att denna inte omfattade
samtliga partier med mandat i Kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets utredning klargör dock att det inte fanns någon avsikt att utesluta
något parti från att delta vid det aktuella utbildningstillfället utan att detta
istället handlade om ett missförstånd vid handläggningen.
Kommunledningskontoret kan vidare konstatera att inbjudan gick via
kanslistaben, i enlighet med en inarbetad rutin som följs när kallelser och
inbjudningar av olika slag sker till ett större antal förtroendevalda. Någon
ytterligare utredning bedöms därför inte behövlig för att undvika att händelser
likt ovanstående sker i framtiden.

Barnperspektiv
Utbildning för kommunens förtroendevalda leder till ökad förståelse och
välgrundade beslut. Detta gynnar alla kommunens medborgare, oavsett ålder.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Karl Öhlander
Strategi- och förnyelsechef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 13 november
2019.
2. Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) gällande utredning av kallelser till
utbildning.
Beslut sänds till
 Erik Karlsson (V)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum:

2019-11-13

Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V)
gällande utredning av kallelser till
utbildning
Dnr KS 19/0650

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet.

Sammanfattning

Erik Karlsson (V) väcker ärende om att utreda förfarande av kallelser till
utbildningar för politiker.

Beslutsunderlag


Ledamotsinitiativ från Erik Karlsson (V) den 13 november 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår
Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att bereda ärendet.
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KS
Vänsterpartiet kräver att
• KS tillsätter en utredning som får i uppdrag att granska hur ett av fullmäktiges partier kan få
i uppdrag att sköta kallelser till en kurs för oss parlamentariker,
att
• utredningen granskar varför berört parti verkade för att Vänsterpartiet utestängdes, samt
att
• KS ber kontoret att upprätta rutiner så att inte detta upprepas, aldrig!
Bakgrund till yrkanden
Så tokigt det kan bli
eller
Parlamentarismens uttåg
Sitter sent på en fredagseftermiddag (1/11) tillsammans och pratar med MP:s gruppledare och vi
skall strax göra kväller. I denna stund frågar en annan politiker oss om vi har anmält oss till en
Agenda 2030-utbildning på måndag (4/11)?
Vilken utbildning, säger vi unisont och strax därefter har vi en kopia var av denna inbjudan på våra
datorer.
Det är just den utbildning som jag så länge har väntat på och frågetecknen hopar sig över varför inte
Vänsterpartiet och MP har inbjudits.
Därefter upptäcker jag att inbjudan har gått till presidierna i respektive nämnd och att de som bjuder
in till denna kurs är ett enskilt partis gruppledare genom sin politiska sekreterare.
Antagligen inget att göra eftersom en partiförening har all rätt till att välja vem och vilka partiet de
inte vill bjuda in på sin kurs.
Men, utbildningen betalas av våra skattemedel visade det sig när en tjänsteman kontaktades i
ärendet!
Dessutom var denna unika kurs ämnad att hållas för samtliga politiker som är förtroendevalda i
kommunen.
För att bl a hantera inbjudningarna lämnades detta över till ett politiskt parti?!?
Det första som partiet som höll i inbjudan”glömde bort”, det var att kursen var till för alla de åtta
partier som sitter i kommunfullmäktige och att därefter den konstruktion som beskrevs längre upp
på sidan gjordes i inbjudan så att Vänsterpartiet och MP därmed koma att saknas på
inbjudningslistan.
Det andra som ”glömdes bort” var att den inbjudan, som förvägrades de två partier som inte hade
satts upp på inbjudningslistan såg ut att komma från det parti som stod för densamma. Den enda
text som fanns, förutom längst ned, var att vi kunde läsa detta partis namn.
Längst ner i inbjudan satt en liten adressruta där man å andra sidan kunde få uppfattningen att detta
partis politiska sekreterare var anställd av kansliet vilket här torde vara osant.
Från tjänstemannahåll kom det tidigt lördag morgon (2/11) en inbjudan till Vänsterpartiet att delta
men, som alla vet, för att få ledigt från de flesta arbetsplatser behövs det minst en veckas varsel så
de Vänsterpartister som hade haft mest nytta av att gå denna kurs aldrig fick något tillfälle till att
medverka, förutom undertecknad.

No pasarán
Erik Karlsson, Gruppledare
Vänsterpartiet Upplands-Bro

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-01-07

Sanna Ajaxén
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning

KS 19/0240
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Er beteckning

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
- strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
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
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen 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 7 januari 2020

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

Datum

2020-01-07

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till


De valda

Vår beteckning

KS 19/0240
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-12-03

Hillevi Montor
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 19/0606

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Hemställan om godkännande av ändring i
förbundsordningen för Käppalaförbundet,
KF2019-074
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget till ny förbundsordning för
Käppalaförbundet.

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Käppalaförbundet har den 22 oktober 2019 föreslagit
en omfattande förbundsordningsförändring.
I förslaget till ny förbundsordning har bland annat följande aspekter beaktats:


Anpassningar till ny kommunallag



Modernisering av språkbruk och förtydliganden av paragrafer som
upplevts som oklara vid tillämpning



Förstärkning av medlemskommunernas insynsmöjligheter



Förtydligande av investeringsplanering och låneram



Förtydligande av förbundets ändamål och uppdrag

För att förbundsordningsändringarna ska gälla krävs att samtliga
medlemskommuners kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny
Förbundsordning innan förslaget ikraftträdande den 1 april 2020. Förslaget har
inte berört val av förbundsfullmäktige eller avgiftskonstruktioner.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019



Hemställan om godkännande av ändring förbundsordningen för
Käppalaförbundet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



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

2019-12-03

Vår beteckning

KS 19/0606

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
En väl fungerande verksamhet för avloppshantering är till fördel för samtliga
kommunmedlemmar oavsett ålder.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Hemställan om godkännande av ändring förbundsordningen för
Käppalaförbundet
Beslut sänds till
 Käppalaförbundet
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-07

Sanna Ajaxén
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 20/0034

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020
Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

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

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

-

Till ersättare nomineras xxx

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

Till ledamot i styrelsen nomineras xxx

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

-

Till revisor nomineras xxx

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

Datum

2020-01-07

Vår beteckning

KS 20/0034

Kommunledningskontoret

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

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

Barnperspektiv
Ombud och ledamöter som utses att företräda Upplands-Bro kommun ska alltid
ha ett barnperspektiv på sina uppdrag. Detta får positiv påverkan på barns
utveckling och hälsa.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Respektive bolag, stiftelse eller förening
 Förtroendemannaregistret
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

2020-01-10

Karin Haglund
Upplands-Bro kommun

Vår beteckning

KS 20/0054

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro
kommunföretag AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB antas enligt
Kommunledningskontorets förslag som innebär att antalet suppleanter i
styrelsen ändras till ”minst tre och högst nio suppleanter”.

Sammanfattning
Den senaste revideringen av Upplands-Bro kommunföretag skedde den 22
april 2015 genom ett beslut i Kommunfullmäktige. Samtidigt reviderades även
bolagsordningarna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB.
Vid detta tillfälle ändrades bestämmelser om antalet suppleanter i respektive
styrelse. För styrelsen i Upplands-Kommunföretag ändrades antalet från ”minst
tre” till ”tre”. För styrelserna för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
kommunfastigheter ändrades antalet suppleanter från ”minst tre” till ”minst tre
och högst nio suppleanter.”
Revidering av bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag sker så att
bestämmelserna i bolaget är detsamma gällande antalet suppleanter i styrelsen
som i dotterbolagen. Kommunledningskontoret föreslår således en ändring i §
6 i bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB gällande antalet
suppleanter till: ”minst tre och högst nio suppleanter”. Förslag till ny text
framgår i bifogad bilaga med gulmarkerad text.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.



Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB med ändring i
gul text.
Bolagsordning för AB Upplands-Brohus
Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB




Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon direkt inverkan på barns livssituation.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

2020-01-10

Vår beteckning

KS 20/0054

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB med ändring i gul
text.
2. Bolagsordning för AB Upplands-Brohus
3. Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB
Beslut sänds till
 Upplands-Bro Kommunföretag AB
 AB Upplands-Brohus
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
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Upplands-Bro kommuns
författningssamling
UBKFS 2015:05
Ansvarigt politiskt organ

Kommunfullmäktige
Diarienummer

KS 15/0654
Senast beslutad

2015-04-23

Ansvarig processägare (tjänsteperson)

Bolagets VD

Bolagsordning för Upplands-Bro
kommunföretag AB
Antagen vid extra bolagsstämma 2015-04-23 efter beslut i
Kommunfullmäktige 2015-04-22

Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunföretag AB
§1

Firma

Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunföretag AB. Bolagets organisationsnummer är
556687-2932.
§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i
Upplands-Bro Kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i
syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.
Bolaget är skyldig att utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen
utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande
finansiella frågor och riskexponeringar.
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings- och
självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar
myndighetsutövning, åvilar Upplands-Bro kommun enligt lagstiftning.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Upplands-Bro kommun.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige I Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas i bolaget eller i dotter- och dotterdotterbolagen.
§6

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio
miljoner (40.000.000) kronor.
§7

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100.000 aktier och högst 400.000 aktier.
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§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio
suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.
Styrelsen väljs årligen från om med 1 januari till och med 31 december.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett
sammanträde ska en suppleant tjänstgöra i ledamots ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en suppleant har trätt i ledamotens ställe.
Suppleanterna ska tjänstgöra enligt den av årsstämman mellan dem bestämda ordningen.
Suppleanter ska kallas till och ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde.
En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en suppleant som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en suppleant som kommer längre ner i
ordningen.
§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka
båda ska vara auktoriserade revisorer.
§ 10

Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun utser två lekmannarevisorer med suppleanter
för samma period som gäller för bolagets revisorer.
§ 11

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor
före stämman. Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Beslut på stämman fattas av
ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande
aktiebolagslagstiftning.
§ 12

Ärenden på årsstämma

Följande ärenden ska förekomma till behandling vid årsstämman:
1.

Val av ordförande vid stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Godkännande av dagordning

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
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7.

Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8.

Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter

9.

Val av revisor och revisorssuppleant

10.

Anmälan om Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse

11.

Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för
dessa

12.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

13.

Fastställande av ägardirektiv

Vid stämman får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.
§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14

Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och regleras i
delegationsförteckning och VD-instruktion.
§ 15

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 16

Allmänhetens insyn

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
§ 17

Bolagets handlingar

För vården av bolagets handlingar ska Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda
arkivbestämmelser gälla.
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§ 18

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i UpplandsBro kommun.

Upplands-Bro kommuns
författningssamling
UBKFS 2015:01
Ansvarigt politiskt organ
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BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET UPPLANDS-BROHUS
§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Upplands-Brohus. Bolagets organisationsnummer är 556094-8613.
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag.

§ 2 Verksamhetens
föremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Upplands-Bro
kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som är
kommunalrättsligt godtagbar.

§ 3 Ändamålet med
bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip - tillgodose behovet av bostäder och god boendeservice för
i första hand invånarna i Upplands-Bro kommun.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Upplands-Bro kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 4 Fullmäktiges
ställningstagande

Bolaget skall bereda fullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30.000.000 kronor och högst
120.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 300.000 och högst
1.200.000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst
tre och högst nio suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.
Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller
att vidare delta i ett sammanträde skall en suppleant tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt
att tjänstgöra även om en suppleant har trätt i ledamotens ställe.
Suppleanterna ska tjänstgöra enligt den av bolagsstämman mellan dem
bestämda ordningen.
En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom
påverkas får en suppleant som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en suppleant som kommer längre ner i ordningen.

§ 7 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma
mandatperiod som gäller för styrelsen en revisor med en suppleant.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen skall kommunfullmäktige utse lägst en och högst tre lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
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§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer samt suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant.
10. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.
11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och
suppleanter för dessa.
12. Fastställande av ägardirektiv.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av de personer som styrelsen utser och regleras i delegationsförteckning och VD-instruktion.

§ 14 Informations-rätt Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och
dess verksamhet.
§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 23 april 2015.

Bolagsordning UBH rev 2015-02-20
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Bolagsordning för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
§1

Firma

Bolagets firma är Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Bolagets organisationsnummer är
556687-2841.
§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och
äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och
anläggningar för kommunala verksamheter eller verksamheter som är angelägna för
kommunens utveckling och drift.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten
ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra
organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med
ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden.
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip
fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar UpplandsBro kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner
(40.000.000) kronor.
§7

Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio
suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i bolagets styrelse väljs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.
Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare delta i ett
sammanträde skall en suppleant tjänstgöra i ledamots ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en suppleant har trätt i ledamotens ställe.
Suppleanterna skall tjänstgöra enligt den av årsstämman mellan dem bestämda ordningen.
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Suppleanter skall kallas till och ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde.
En suppleant som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en suppleant som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en suppleant som kommer längre ner i
ordningen.
§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant,
vilka båda skall vara auktoriserade revisorer.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och
senast två veckor före stämman. Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. Beslut på
stämman fattas av ombud som utsetts att företräda kommunen som ägare i enlighet med
gällande aktiebolagslagstiftning.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
8. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant.
11. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande,
förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse när sådant val har
skett.
12. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
när sådant val har skett.
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13. Fastställande av ägardirektiv.
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser och regleras
i delegationsförteckning och VD-instruktion.
§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 16 Allmänhetens insyn
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
§ 17 Bolagets handlingar
För vården av bolagets handlingar skall Arkivlagen och av Kommunfullmäktige fastställda
arkivbestämmelser gälla.
§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i UpplandsBro kommun.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 23 april 2015.

