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Kommunledningskontoret
Johan Hedberg
Digitaliserings- och IT-enheten

Datum

2020-10-07

Vår beteckning

KS 20/0155

Er beteckning

Kommunstyrelsen

johan.hedberg@upplands-bro.se

Upphandling av IT-driftstjänster
Förslag till beslut
1. Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och med
beaktande av ställda urvalskriterier, beslutas att anta anbudsgivare Nordlo
Improve AB gällande helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun då deras
anbud bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Upphandlingen avser helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun.
Upphandlingen omfattar tjänster för IT-drift, applikationsdrift, arbetsplats och
service desk.
Inkomna anbud öppnades och förtecknades vid ett och samma tillfälle av
kommunens upphandlingssamordnare och extern upphandlingskonsult, och tre
anbudsgivare levererade anbud i enlighet med kommunens krav. Utvärderingen
redovisas i bilaga Upphandlingsrapport 28 september 2020. En
utvärderingsgrupp besående av deltagare från representativa kontor har bedömt
inlämnade anbud.
Med hänvisning till bifogad sammanställning, motivering och med beaktande
av ställda urvalskriterier, kom utvärderingsgruppen fram till att föreslå för
kommunstyrelsen att anta anbudsgivare Nordlo Improve AB gällande
Helhetsdrift av IT i Upplands-Bro kommun då deras anbud bedömdes vara det
ekonomiskt mest fördelaktiga.
Avtalet gäller i fem (5) år från det att avtalet träder ikraft, med möjlighet till
förlängning om ett (1) år vardera vid tre tillfällen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 16 september var även ITupphandlingen ett temaärende.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2020.

•

Upphandlingsrapport avseende IT-Drift, 28 september 2020.

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

Datum

2020-10-02

Vår beteckning

KS 20/0155

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Kommunens IT-upphandling påverkar barn indirekt eftersom supporten ska
hjälpa och stötta kommunens samtliga verksamheter, däribland skolor och
förskolor. Exempelvis ger bra tekniska förutsättningar en god grund för lärare
att ge elever en bra undervisning.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Johan Hedberg
Digitaliserings- och IT-chef

Bilagor
1. Upphandlingsrapport avseende IT-drift 28 september 2020

Beslut sänds till
• Upphandlingsenheten
• Digitaliserings- och IT-enheten
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Upphandlingsrapport avseende IT-Drift
28 september 2020
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1.

ALLMÄNT

1.1

Inledning
Denna upphandlingsrapport redovisar handläggningen av upphandlingen, kvalificeringen och
utvärderingen av inkomna anbud samt förslag till beslut. Upphandlingsrapporten har utformats
så att den svarar mot de krav på dokumentation av upphandlingsärenden som anges i lagen
om offentlig upphandling (2016:1145), ”LOU”.

1.2

Upphandlingens benämning
Upphandlingen benämns ”Upphandling IT-Drift” med diarienummer 20-0155. Upphandlingen
omfattar tjänster för IT-drift, applikationsdrift, arbetsplats, service desk, konsulter, samt
produkter. AB Upplands-Brohus deltar även i denna upphandling.

1.3

Avtalsperiod
Fem (5) år från det att avtalet träder ikraft, med möjlighet till tre (3) förlängningar om vardera
ett (1) år. Avtalets startdag skall vara 2021-07-01.

1.4

Upphandlingsform
Förhandlat förfarande med föregående annonsering, enligt bestämmelserna i LOU.

2.

UPPHANDLINGEN

2.1

Annonsering
Annonsering av inbjudan att lämna anbud skedde i EUT/TED (Europeiska unionens officiella
tidning/Tenders Electronic Daily) 2020-03-26

2.2

Ansökansöppning
Ansökansöppning skedde 2020-04-24. Närvarande var Helen Eng, kommunens
upphandlingsenhet, samt Per Wasting, extern konsult.
Följande leverantörer ansökte om att få delta i upphandlingen:
Addpro
Advania
Atea
Dustin
Iver
Nordlo
Softronic
TietoEvry
Visolit
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Dessa leverantörer kvalificerades utifrån kvalificeringskrav (s.k. ”skall-krav”) avseende:
• Ledningssystem
• Finansiell stabilitet
• Referenser från offentlig sektor
Samtliga anbudssökande bedömdes kvalificerade, och kvalificerade anbudssökande
utvärderades utifrån kriterier omfattande bl.a:
•
•
•
•
•
•
•

Företagets stabilitet och strategi
Samverkan med kund och IT Management
Tjänsteportfölj
Ledningssystem
Referenser och erfarenhet av leverans mot offentlig verksamhet
Förmåga att överta annans (tidigare leverantörs) verksamhet, samt
Förmåga att leda digital transformation av offentlig verksamhet

Utvärderingen som avslutades 2020-05-05 resulterade i att följande sökande bjöds in att få
lämna anbud:
Atea
Iver
Nordlo
TietoEvry.

2.3

Inbjudan att inkomma med anbud
Kommunen publicerade 2020-05-26 ”Upphandlingsdokument avseende IT-Drift” för de fyra (4)
anbudssökande som valts ut.

2.4

Anbudsöppning
Anbudsöppning skedde 2020-07-13. Närvarande var Helen Eng, kommunens
upphandlingsenhet, samt Per Wasting, extern konsult.

2.5

Inkomna anbud
Följande leverantörer valde att inkomma med anbud:
• Iver
• Nordlo
• TietoEvry
Atea valde att inte inkomma med anbud.
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2.6

Kvalificering
Samtliga leverantörer levererade anbud i enlighet med kommunens kvalificeringskrav (s.k.
”skall-krav”).

2.7

Utvärdering av inkomna anbud

2.7.1

Utvärdering av anbud
Utvärderingen genomfördes enligt utvärderingsmodellen som varit en del av
upphandlingsdokumentet, och baserades på inkomna anbud, de anbudspresentationer som
anbudsgivarna genomfört, samt de kompletteringar och korrigeringar av anbud, som
anbudsgivarna inkommit med efter begäran av kommunen.

2.7.2

Utvärdering av anbud
Utvärderingen gjordes av representanter ur kommunens Digitaliserings-råd, samt
representanter från kommunens IT-enhet och AB Upplands-Brohus:
Johan Hedberg
Stefan Bivall
Mikael Lockner
Thomas Törnquist
Olof Meiton
Ulf Wenström
Ann-Kristin Liljebrand
Camilla Hoff
Per Wasting

Digitaliserings- och IT-chef
IT-Chef AB Upplands-Brohus
IT-koordinator
IT-koordinator
Projektingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
Verksamhetsutvecklare, Socialkontoret
Systemförvaltare, Socialkontoret
Digitaliseringsutvecklare, Utbildningskontoret
Extern upphandlingskonsult

Kommunens upphandlingsenhet har varit delaktig i moderering av utvärderingsprocessen.
2.7.3

Utvärderingsmetod
Anbuden utvärderades baserat på den utvärderingsmodell som var en del av
upphandlingsdokumentet, och utifrån följande kriterier:
• Uppfyllnad av krav avseende strategisk förmåga och kompetens (30% vikt i
utvärderingen)
• Uppfyllnad av krav avseende tjänsteportfölj (25% vikt i utvärderingen)
• Pris (20% vikt i utvärderingen)
• Acceptans av avtal (25% vikt i utvärderingen)
Nedan redovisas vad som legat till grund för tilldelning av poäng.
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Utvärdering av krav i Appendix C (”Strategisk förmåga och kompetens”):
Tilldelning av poäng har skett enligt följande modell vad avser uppfyllnad av krav:

Poäng
4

Bedömningsgrund
Krav överträffat
Anbudsgivaren visar på ett för UBK mycket trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har full insikt i vad som krävs för att
uppfylla kravet. Anbudsgivaren har kunnat visa på ett tydligt sätt
att denne har en förmåga att inte bara uppfylla kravet, utan
dessutom överträffa UBKs kravställning, och det finns inga negativa
avvikelser. Överträffandet av kravet innebär mervärden för UBK.

3

Krav uppfyllt
Anbudsgivaren visar på ett för UBK trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har full insikt i vad som krävs för att
uppfylla kravet. Anbudsgivaren har kunnat visa på ett tydligt sätt
att denne har en förmåga att uppfylla kravet, och det finns inga
negativa avvikelser.

2

Krav delvis uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne har full insikt i
vad som krävs för att uppfylla kravet, men har inte förmåga att
uppfylla kravet helt, och det förekommer negativa avvikelser av
betydelse för UBK.

1

Krav endast knappt uppfyllt

0

Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne inte har full
insikt i vad som krävs för att uppfylla kravet, och/eller har endast
knappt uppfyllt kravet. Det finns negativa avvikelser av väsentlig
betydelse för UBK.
Krav ej uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort tydligt att denne har inte har full
insikt i vad som krävs för att uppfylla kravet, och har heller inte
uppfyllt kravet. Det finns så signifikanta negativa avvikelser av
väsentlig betydelse för UBK, att UBKs verksamhet skulle påverkas i
betydande omfattning.
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Tilldelning av poäng har skett enligt följande modell vad avser personalens kompetens:

Poäng
4

Bedömningsgrund
Krav överträffat
Anbudsgivaren visar på ett för UBK mycket trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har personal vars kompetens tydligt
överträffar de krav som UBK har och som kan lämna ett väsentligt
och bättre bidrag till utvecklingen av UBK än krävt. Det finns inga
negativa avvikelser, och överträffandet av kraven innebär
mervärden för UBK.

3

Krav uppfyllt
Anbudsgivaren visar på ett för UBK trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har personal vars kompetens tydligt
uppfyller de krav som UBK har, och som kan lämna ett förväntat
bidrag till utvecklingen av UBK. Det finns inga negativa avvikelser.

2

Krav delvis uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne har full insikt i
vilken kompetens som krävs för att uppfylla UBKs krav på
kompetens, men vars personal endast delvis uppfyller de krav som
UBK ställer. Det föreligger negativa avvikelser av betydelse för
UBK.

1

Krav endast knappt uppfyllt

0

Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne har inte har
full insikt i vad som krävs för att uppfylla UBKs krav på kompetens,
och/eller vars personal endast knappt uppfyller de krav UBK ställer.
Det finns negativa avvikelser av väsentlig betydelse för UBK.
Krav ej uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort tydligt att denne har inte har
insikt i vad som krävs för att uppfylla kravet, och har heller inte
uppfyllt kravet. Det finns så signifikanta negativa avvikelser av
väsentlig betydelse för UBK, att UBKs verksamhet skulle påverkas i
betydande omfattning.
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Utvärdering av krav i Appendix D (”Tjänsteportfölj”):
Tilldelning av poäng har skett enligt följande modell:

Poäng
4

Bedömningsgrund
Krav överträffat
Anbudsgivaren visar på ett för UBK mycket trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har full insikt i vad som krävs för att
uppfylla kravet. Anbudsgivaren har kunnat visa på ett tydligt sätt
att denne har en förmåga att inte bara uppfylla kravet, utan
dessutom överträffa UBKs kravställning, och det finns inga negativa
avvikelser. Överträffandet av kravet innebär mervärden för UBK.

3

Krav uppfyllt
Anbudsgivaren visar på ett för UBK trovärdigt, tydligt och
överskådligt sätt att denne har full insikt i vad som krävs för att
uppfylla kravet. Anbudsgivaren har kunnat visa på ett tydligt sätt
att denne har en förmåga att uppfylla kravet, och det finns inga
negativa avvikelser.

2

Krav delvis uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne har full insikt i
vad som krävs för att uppfylla kravet, men har inte förmåga att
uppfylla kravet helt, och det förekommer negativa avvikelser av
betydelse för UBK.

1

Krav endast knappt uppfyllt

0

Anbudsgivaren har för UBK gjort sannolikt att denne inte har full
insikt i vad som krävs för att uppfylla kravet, och/eller har endast
knappt uppfyllt kravet. Det finns negativa avvikelser av väsentlig
betydelse för UBK.
Krav ej uppfyllt
Anbudsgivaren har för UBK gjort tydligt att denne har inte har full
insikt i vad som krävs för att uppfylla kravet, och har heller inte
uppfyllt kravet. Det finns så signifikanta negativa avvikelser av
väsentlig betydelse för UBK, att UBKs verksamhet skulle påverkas i
betydande omfattning.
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Utvärdering av avtal
Tilldelning av poäng har skett enligt följande modell:
Den anbudsgivare som accepterar avtalets samtliga artiklar (totalt 831 st.), erhåller fyra (4,00)
poäng. Anbudsgivare som helt eller delvis accepterar färre artiklar, tilldelas en poäng relativt
det totala antalet artiklar enligt modellen:
Poäng för Anbudsgivare = Sammanvägt resultat av acceptans av Avtal/Maximalt resultat (100% FC) * 4

Utvärdering av pris
Tilldelning av poäng har skett enligt följande modell:
Den anbudsgivare som erbjuder lägst pris erhåller fyra (4,00) poäng. Övriga anbudsgivare
erhåller poäng relativt det lägsta priset enligt modellen:
Poäng för annan Anbudsgivare = Pris Anbudsgivare med bästa Pris/Pris angett av annan Anbudsgivare * 4

2.7.4

Utvärderingsresultat
Med hänvisning till bifogad utvärdering (Bilaga 1) bedöms anbudet från anbudsgivare Nordlo
Improve AB utgöra det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den anbudsgivare som erhållit
högst totalpoäng anses ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Poängen har tilldelats
enligt tabellen nedan:
Anbudsgivare
Nordlo
Iver
TietoEvry

Poäng
3,45
3,39
3,14

Den fullständiga utvärderingen framgår av redovisning i Bilaga 1 nedan.

2.8

Slutförhandling
Då utvärderingsresultatet redovisar anbudet från Nordlo Improve AB som det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, har kommunen beslutat att inleda slutförhandling med Nordlo Improve
AB. Förhandlingarna gäller preciseringar och förtydliganden inom område såsom:
• Tjänstebeskrivningar.
• Servicenivåer.
• Samverkan
Förhandlingarna kommer att avslutas under oktober 2020 med ambitionen att ha ett komplett
avtal färdigt för underskrift innan oktober månads utgång.
Upplands-Bro kommun rekommenderas härmed att anta anbud från Nordlo Improve AB, och
tilldela kontraktet till denna leverantör.

Johan Hedberg
Digitaliserings- och IT-chef

Helen Eng
Upphandlare

Per Wasting
Extern upphandlingskonsult
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Bilaga 1 – Redovisning av utvärderingsresultatet
Utvärderingen har enligt protokoll daterat 2020-09-09 resulterat i att Nordlo Improve AB konstaterats ha
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingen innebär att Nordlo Improve AB erhållit
totalt 3,45 poäng:
Utvärdering summering
Utvärdering krav

Relativ vikt

Iver

Nordlo

Tieto

Appendix C ("Strategisk förmåga och kompetens")
Appendix D ("Tjänsteportfölj")

30%
25%

2,91
2,97

3,30
2,97

3,01
3,09

Pris netto över 8 år

20%

4,00

3,57

2,64

Acceptans av Avtal

25%

3,91

4,00

3,75

3,39

3,45

3,14

Utvärdering Pris

Utvärdering Avtal

Utvärdering summa

Totalpoäng

Utvärdering av krav enligt Appendix C – ”Strategisk förmåga och kompetens”
Utvärderingen av krav enligt Appendix C gav följande resultat:
ID

Krav

2.1

Anbudsgivare bör redovisa hur denne kan bidra till att realisera
den målbild som UBK presenterar i Appendix A och dess Annex.

2.2

Anbudsgivare bör redovisa hur denne kan bidra till att realisera
den målbild som UBH presenterar i Appendix B och dess Annex.

2.3

Anbudsgivare bör ha en professionell organisation som kan
leverera det som denna Upphandling avser med hög och jämn
kvalitet. Beskriv sådan förmåga.
Anbudsgivare bör ha en långsiktig strategi och plan för hur
denne vill utveckla sin verksamhet inom de områden som
denna Upphandling avser, för att därigenom kunna skapa
värden för Kund. Beskriv sådan strategi och plan.

2.4

2.5

Anbudsgivare bör beskriva vilken del/vilka delar av dess
organisation som skulle komma att leverera under ett framtida
Avtal, samt även beskriva vilka underleverantörer, om några,
som Anbudsgivare avser integrera i sin leverans och på vilket
sätt och hur länge ett samarbete mellan Anbudsgivare och dess
underleverantör pågått, samt redovisa hur detta omsätts i
trovärdiga värden för Kund, samt även hur samverkan med
sådan Tredje Part som UBK har affärsrelation med sker, såsom
tillverkare av Produkt som UBK införskaffat. Bifoga även cv för
sådan personal som Anbudsgivare anser bör ingå i dennes
utförande organisation.

Kravets
vikt i %

Poäng
Iver

Viktad
poäng
Iver

Poäng
Nordlo

Viktad
poäng
Nordlo

Poäng
Tieto

Viktad
poäng
Tieto

3

3

0,09

3

0,09

3

0,09

3

3

0,09

3

0,09

3

0,09

3

3

0,09

4

0,12

3

0,09

3

2

0,06

3

0,09

2

0,06

5

2

0,10

4

0,20

3

0,15
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2.6

Anbudsgivare bör kunna redovisa vilken ungefärlig relativa
storlek UBK skulle ha i Anbudsgivarens kundstock vad avser
intäkter per Anbudsgivarens kunder vad avser IT-Drift, och
därutöver redovisa hur UBK skulle kunna att komma att
behandlas som prioriterad kund och hur trovärdigt det är att
UBK behandlas som prioriterad kund.

2.7

Anbudsgivare bör kunna redovisa hur denne har ett
professionellt och kundfokuserat och servicevänligt
bemötande, hur dennes företagskultur är lämplig för Kund, och
är beredd att investera i kundrelationen, att det som utlovats
också levereras, att det inte föreligger en ”strategi” att vinna ett
avtal till lågt Pris och därefter försöka expandera omsättningen,
att kvalitet genomsyrar leverans och relation, som också skall
präglas av proaktivitet och innovation från Anbudsgivarens sida,
att Anbudsgivaren vill leva upp till Kunds och högt ställda krav
och befinner sig i marknadens framkant i det som
Upphandlingen avser, är beredd att mobilisera sina främsta
individer för att betjäna Kund, att inte låta kortsiktig lönsamhet
styra relationen, att Anbudsgivaren ansluter sig till Kunds
kärnvärden såsom dessa redovisas i Appendix A och Appendix
B, att samverkan med Tredje Part, såsom andra leverantörer till
kommunen löper professionellt och friktionsfritt, och att
Anbudsgivaren månar om sin egen personal. Beskriv detta.

2.8

Anbudsgivare bör kunna etablera en samverkansorganisation
som möjliggör effektivt och professionellt arbete mellan Kund
och Anbudsgivare, och som också uppfyller specifikation i
Avtalets Bilaga 10. Anbudsgivare bör särskilt kunna erbjuda en
anpassning till UBKs systemförvaltningsprocess enligt Artikel 9 i
Bilaga 10. Beskriv sådant förslag till samverkansorganisation,
vilka roller som den skulle bestå av, samt bifoga exempel på cv
avseende de personer som skulle kunna ingå i sådan
samverkansorganisation. Beskriv även vilka önskemål som
föreligger vad avser engagemang och arbetsinsatser från Kunds
sida.

3

3

0,09

4

0,12

2

0,06

3

3

0,09

3

0,09

3

0,09

3

3

0,09

4

0,12

2

0,06
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2.9

Anbudsgivare bör utse en permanent högt kvalificerad
rådgivare och utvecklingsledare, vars uppgift är, med djup insikt
i UBKs verksamhet, UBKs digitala infrastruktur och aktuell
leverans, samt med djup insikt i Ineras referensarkitekturer,
och särskilt avseende identitet och åtkomst
(https://www.inera.se/digitalisering/infrastruktur/infrastrukturfor-identitet-och-atkomst/referensarkitektur-for-identitet-ochatkomst/), ”Principer för digital samverkan i Stockholms län”,
LS 2017-124, (https://www.sll.se/globalassets/5.politik/politiska-organ/landstingsstyrelsen/2017/2017-1212/tillagg/p-24-lrb.pdf), och djup arkitekturkompetens
generellt, och med djup insikt i marknadens utveckling, föreslå,
utreda samt leda och koordinera implementering av UBKs
arkitektur- och utvecklingsarbete vad avser digitalisering, nya
tjänster, effektivisering och optimering etc. (Sådan person är
inte identisk med ”leveransansvarig” avseende Tjänst och
Funktionsleverans till UBK). Beskriv Tjänst ”kvalificerad
rådgivare och utvecklingsledare”, och lämna med exempel på
c.v. avseende person, samt dennes ersättare vid t.ex. semester
eller annan ledighet, som anses kunna tjänstgöra i denna roll.
2.10 Anbudsgivare bör redovisa hur denne proaktivt arbetar med
ständiga förbättringar i sin leverans av det som denna
Upphandling avser, och hur detta kan skapa mervärden för
Kund. Ständiga förbättringar kan omfatta, såsom men inte
begränsat till, Servicenivå, anpassning till nya standards och
bransch-praxis, reduktion av kostnader, optimering, etc. Beskriv
detta

2.11 Anbudsgivare bör erbjuda regelbunden rapportering avseende
dennes leverans. Sådan rapportering bör omfatta öppna och
avslutade ärenden, uppfyllelse av servicenivåer etc. Beskriv
frekvens och omfattning av rapportering, samt bifoga exempel
på samtliga relevanta standardrapporter.

2.12 Anbudsgivare bör erbjuda en kundanpassad tjänsteportal, där
såväl beställningar, ändringar och supportärenden kan
registreras av Användare, och där status och återkoppling på
beställningar, ändringar och supportärenden sker. Beskriv
denna tjänsteportal.

2.13 Anbudsgivare bör kunna redovisa med vilken nöjdhet

Användare mottagit Anbudsgivares Tjänst och
Funktionsleverans, och därvid uppmuntra Användare till att
lämna omdömen för att därigenom uppnå en hög
svarsfrekvens. Beskriv detta.

2.14 Anbudsgivare bör ha ett fullgott systemstöd för att kunna

upprätthålla en configuration management database (”CMDB”),
samt ha fullgoda rutiner för att upprätthålla en korrekt och
uppdaterad CMDB. Beskriv systemlösning, processer samt
personalens kompetens i detta avseende.

2.15 Anbudsgivare bör ha ett fullgott system- och processtöd för

service management i enlighet med lägst ITIL V3, och
kompetent personal för utförandet av service management.
Beskriv systemlösning, processer och personalens kompetens.
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2.16 Anbudsgivare bör, utöver att upprätthålla en CMDB, också

2.17

2.18

2.19
2.20

kunna upprätthålla ett inventarieregister över den utrustning
som används av UBK, såsom klienter, skrivare etc och redovisa
t. ex. datum för förvärv/ibruktagande, vilken användare som
utrustningen tillhör etc. Beskriv lösning, processer och
rapportering.
Anbudsgivare bör kunna, i samverkan med UBKs
förvaltningsledare och IT-stab, kunna upprätta och förvalta en
heltäckande release-plan avseende Underhåll och
Systemutveckling, vilken bör omfatta all förändring av UBKs ITmiljö, såsom men inte begränsat till, Programvaruprodukt,
Tredjepartsprogramvara, Applikation, Plattform, likväl som helt
molnbaserade tjänster levererade av Tredje Part, och därvid
omfatta samtliga Underhållsobjekt och Anbudsgivarens
kompletta Funktionsleverans Beskriv sådan tjänst.
Anbudsgivare bör kunna redovisa hur kontinuitet uppnås i
leveransen, vad avser t.ex. låg omsättning av personal och
nyckelpersoner, hur ny personal introduceras och utbildas och
hur kompetensöverföring säkerställs. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör kunna redovisa vilka Servicenivåer (se
definition i Bilaga 1 till Ramavtal) denne erbjuder avseende det
som denna Upphandling avser. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda en kompetent svenskspråkig
Service Desk för hantering av Användarärende, Beställningar
och Support, där delar av sådan Service Desk bör vara
lokaliserad till kommunledningskontoret i Kungsängen och
inneha god kunskap om UBKs verksamhet. Beskriv hur Service
Desk är organiserad, hur samverkan sker mellan lokal Service
Desk och Anbudsgivares ordinarie Service Desk i sina egna
lokaler samt dess andra linje, vilka processer som tillämpas,
vilken kompetens som dess personal innehar, och vilka
Servicetider som erbjuds. Beskriv även hur samverkan med
Tredje Part fungerar från Service Desk vad avser Beställning,
Incident och Problem.

2.21 Anbudsgivare bör i erforderlig omfattning kunna erbjuda IMAC

(install, moves, adds & changes) genom lokal Service Desk, samt
på ett effektivt sätt även kunna erbjuda kompetent ”deskside”
Användarsupport till Användare vid samtliga UBKs driftställen
vid såväl uppstart av klient, likväl som vid situation då
Användare upplever svårigheter eller problem. Personal i lokal
Service Desk bör vara ”service-minded”, kommunikativ och
inneha erforderlig kompetens för att kunna betjäna Användare i
direkta möten. Beskriv detta.
2.22 Anbudsgivares Service Desk bör kunna erbjuda begränsad
Användarsupport och Support till sådan Användare som
installerat Office 365 på privat enhet. Sådan Användarsupport
bör åtminstone innefatta produktion av instruktion för hur
Office 365 installeras och hanteras, samt hantering av Incident
och/eller Problem där orsaken till sådan Incident och/eller
Problem utgörs av endera bristfällig instruktion, och/eller
Problem i konfiguration och/eller Produktion av
Funktionsleverans.
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2.23 Anbudsgivare bör ha ett väletablerat samarbete med andra

specialistföretag inom t.ex. IT-säkerhet, och på ett strukturerat
sätt integrera sådant företags kompetens och/eller dess
leverans, i sin egen leverans mot Kund. Beskriv hur detta
uppnås och skapar mervärden för Kund.
2.24 Anbudsgivare bör ha ett väletablerat samarbete med tillverkare
av sådan utrustning och programvara som är relevant för denna
Upphandling, och på ett strukturerat sätt integrera sådant
företags kompetens och/eller dess leverans, i sin egen leverans
mot Kund. Beskriv hur detta uppnås och skapar mervärden för
Kund.
2.25 Anbudsgivare bör kunna visa hur dess ledningssystem för
informationssäkerhet, ISO 27001 eller likvärdigt, omsätts i sitt
interna arbete, och hur det omsätts till värden för Kund i
Anbudsgivarens leverans. Beskriv nuvarande implementation av
ledningssystemet, och hur detta omsätts i praktiken.

2.26 Anbudsgivare bör kunna visa hur dess ledningssystem för

arbetsmiljö, ISO 45001 eller likvärdigt, omsätts i sitt interna
arbete, och hur det omsätts till värden för Kund i
Anbudsgivarens leverans. Beskriv nuvarande implementation av
ledningssystemet, och hur detta omsätts i praktiken.
2.27 Anbudsgivare bör kunna visa hur dess ledningssystem för miljö,
ISO 14001 eller likvärdigt, omsätts i sitt interna arbete, och hur
det omsätts till värden för Kund i Anbudsgivarens leverans.
Beskriv nuvarande implementation av ledningssystemet, och
hur detta omsätts i praktiken.
2.28 Anbudsgivaren bör kunna visa hur dess ledningssystem för
kvalitet, ISO 9001 eller likvärdigt, omsätts i sitt interna arbete,
och hur det omsätts till värden för Kund i Anbudsgivarens
leverans. Beskriv nuvarande implementation av
ledningssystemet, och hur detta omsätts i praktiken.

2.29 Anbudsgivare bör erbjuda UBK möjlighet att genomföra

granskning av Anbudsgivares ledningssystem, processer och
verksamhet. Beskriv hur detta kan åstadkommas. Anbudsgivare
bör även genomföra egna audits av sin verksamhet. Beskriv hur
detta sker.
2.30 Anbudsgivare kan komma att hantera, och bör kunna hantera
och/eller lagra Sekretessbelagd Uppgift och/eller Hemlig
Uppgift enligt lag, förordning och föreskrift, samt därutöver
också Konfidentiell Information. Beskriv förmåga, processer och
rutiner för sådan hantering.
2.31 Anbudsgivare bör kunna erbjuda serverlicenser under SPLA.
Beskriv vilka programlicenser som erbjuds.
2.32 Anbudsgivare bör kunna, om Kund avser ingå Avropsavtal
Produkt, erbjuda Produkt avseende Personlig Arbetsplats,
såsom Hårdvara och Tredjepartsprogramvara. Beskriv utbud av
Produkt samt aktuella leverans- och affärsmodeller, och hur
Produkt görs tillgänglig och beställningsbar för Kund.
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2.33 Anbudsgivare bör ha en etablerad procedur för Säker

2.34

2.35

2.36

2.37

Destruktion och radering av data från sådant Underhållsobjekt
och Kundplacerad Utrustning, som endera tas ur bruk för
endera reparation eller avveckling. Beskriv sådan förmåga och
erbjudande.
Anbudsgivare bör ha en etablerad procedur för återvinning av
sådan utrustning som endera kan utgöra en miljörisk och som
kan återvinnas för annan användning. Beskriv sådan förmåga
och erbjudande.
Anbudsgivare bör kunna säkerställa att gränssnitt för sådan av
dess system som UBK kommer att arbeta i, såsom men inte
begränsat till, portal för hantering av Användarärende,
Beställning, samt presentation av status avseende ärenden,
rapporter etc., är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG2.1 eller
bättre. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör kunna demonstrera att dennes system och
processer, såsom men inte begränsat till hantering av
Användarärenden som inkluderar Personuppgift, inte står i strid
med GDPR. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör inneha djup kompetens och förmåga, och
därigenom också kostnadseffektivt kunna anpassa Tjänst och
Funktionsleverans, till framtida lag, förordning och föreskrift,
såsom men inte begränsat till, t. ex. digitalisering av
detaljplaner. Beskriv sådan förmåga vad avser dels kompetens
vad avser framtida lag, förordning och föreskrift, samt förmåga
att föreslå lösning och leda implementering av lösning, och
även hur behov av utökade lagringsvolymer kan erbjudas på ett
kostnadseffektivt sätt.

2.38 Anbudsgivaren bör kunna erbjuda Funktionsleverans samt i

förekommande fall Drift av Kundens Underhållsobjekt i eget
Datacenter i Sverige. Beskriv var Datacenter är lokaliserade,
efter vilka kvalitetsstandards Datacenter är byggt, vilken
uthållighet Datacenter har i händelse av bortfall av energi,
såsom kraft och kylning, vilken redundans vad avser
kommunikation som är implementerad, samt vilka planer för
hantering av störningar i drift som föreligger.
2.39 Anbudsgivaren bör besitta en för ändamålet lämplig
organisation för drift av Datacenter, och sådan organisation bör
ha tillgång till lämpliga verktyg och processer för drift av
Datacenter. Beskriv sådan organisation och dess förmåga.
2.40 Anbudsgivaren bör besitta robusta planer, och allokera
erforderlig budget, för att utveckla sig själv inom de områden
som denna Upphandling avser, såsom men inte begränsat till
processer, kompetens, nya verktyg etc., för att därigenom
skapa värden för Kund Beskriv sådana planer, samt ange (i SEK)
hur stor budget som allokeras, samt hur detta skapar värden för
Kund.
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2.41 Anbudsgivare bör ha erfarenhet av leverans av IT-drift-tjänster

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

till offentlig verksamhet, myndighet, region och kommun) och
därigenom ha etablerat förmåga och erfarenhet att leverera
professionella tjänster under sådan lag, förordning och
föreskrift som reglerar offentlig verksamhet, för att därigenom
göra trovärdigt att leverans av IT-drift-tjänster kan ske
professionellt och enligt sådan lag, förordning och föreskrift
som är tillämplig för UBK, samt generera mervärden för UBK.
Redovisa antalet aktiva avtal inom IT-drift inom offentlig
verksamhet, samt övergripande vad samtliga avtal omfattar för
tjänster. I sådan redovisning bör framgå omfattning av avtal, t.
ex. genom att redovisa hur många arbetsplatser som
understöds, hur många servers som hanteras etc.
Anbudsgivare bör tillhandahålla referenser inom svensk
offentlig sektor samt kontaktinformation till individer i dessa
förvaltningar, där Anbudsgivarens uppdrag varit likvärdigt med
vad denna Upphandling avser. Dessa referenter bör kunna
tillhandahålla goda referenser.
Anbudsgivare bör kunna demonstrera att dess leverans av IT—
drift-tjänster sker med god kundupplevd kvalitet, för att
därigenom göra trovärdigt för UBK att leverans av motsvarande
tjänster till UBK skulle kunna ske med samma kvalitet som
leverans sker till etablerade kunder, vilket åtminstone bör visa
Anbudsgivare relativa plats jämfört med andra företag. Bifoga
underlag från samtliga mätningar av tredje part som
Anbudssökande förekommer i från år 2018, 2019 samt 2020,
samt mätningar från Anbudssökandes egna mätningar.
Anbudsgivare bör kunna demonstrera att en väsentlig del av
dess verksamhet, i termer av omsättning, härrör från det som
denna Upphandling avser för att därigenom trovärdiggöra att
IT-drift är en kärnverksamhet för Anbudsgivaren. Beskriv hur
stor del av total omsättning, i Sverige, som utgörs av tjänster
likvärdiga med vad som efterfrågas i denna Upphandling.
Leverans av produkter bör exkluderas från denna omsättning.
Anbudsgivare bör besitta god kompetens vad avser
övertagande av IT-Drift från annan part, respektive överlämning
av IT-Drift från sig själv till annan part. Beskriv övergripande och
detaljerat hur Anbudsgivare avser genomföra en transition från
nuvarande leverantör av IT-Drift, till sig själv, respektive
överlämning från sig själv till annan part och hur ansvar mellan
Anbudsgivare, Kund och existerande leverantör av IT-Drift
fördelas.
Anbudsgivare bör under ett framtida Avtal, kunna vidta
väsentliga förbättringsåtgärder relevant för vad denna
Upphandling avser, och därigenom skapa värden för Kund.
Beskriv övergripande och detaljerat vilka långsiktiga och
kortsiktiga förbättringsåtgärder som Anbudsgivare föreslår
skulle kunna genomföras, inom vilken tidshorisont, och vilka
värden det skulle kunna skapa för UBK, samt om sådan
förbättringsåtgärd är förenad med kostnad för UBK.
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2.47 Anbudsgivare bör kunna demonstrera hur denne, i sådant fall

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

UBK skulle välja att migrera delar av central infrastruktur och
tillhörande Tjänst, från Anbudsgivares Datacenter, till ett
offentligt (staten/region) datacenter under Giltighetstiden för
Avtal. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör ha, alternativt kunna etablera, djup
kompetens avseende UBKs integrationsplattform (för
närvarande TEIS från TietoEVRY) eller likvärdig, för att därvid
kunna förvalta existerande integrationer samt etablera nya.
Beskriv sådan kompetens och erfarenhet.

Anbudsgivare bör inneha djup kompetens och erfarenhet
avseende arkitektur, utveckling och konfiguration av
automatisk provisionering av tjänster och rättigheter gentemot
såväl användare som gentemot IT-system. Beskriv sådan
kompetens och erfarenhet, samt vilka teknologier och
systemlösningar där aktuell erfarenhet finns.
Anbudsgivare bör förfoga över djup kompetens och erfarenhet
avseende Ineras referensarkitekturer samt likvärdiga
arkitekturer, och särskilt arkitektur för identitet och åtkomst
(https://www.inera.se/digitalisering/infrastruktur/infrastrukturfor-identitet-och-atkomst/referensarkitektur-for-identitet-ochatkomst/), och därigenom också kunna agera kvalificerad
rådgivare samt leda genomförandet av implementation
avseende denna arkitektur. Anbudsgivare bör även
demonstrera förmåga avseende ”Principer för digital
samverkan i Stockholms län”, LS 2017-124,
(https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiskaorgan/landstingsstyrelsen/2017/2017-12-12/tillagg/p-24lrb.pdf). Beskriv denna förmåga och erfarenhet.
Anbudsgivare bör, genom egen eller annans förmåga, och i
händelse av åberopande av annans förmåga skall sådant
samarbete redovisas, förfoga över relevant teknisk kompetens
avseende artificiell intelligens, ”Internet” of Things, RPA
(Robotic Process Automation), ”smarta städer”,
fastighetsstyrning/reglering, fjärrundervisning,
välfärdstjänster/hemtjänster, streaming etc., och på ett
proaktivt sätt använda sådan kompetens för att bidra till att
vidareutveckla UBK inom dessa områden. Beskriv kompetens
och hur sådan kompetens kan bidra till att utveckla UBK, samt
vilka referenser som Anbudsgivare har inom dessa områden.
Anbudsgivare bör inneha djup kompetens vad avser arkitektur,
modellering och införande av dokumenthanterings- och
informationshanteringssystem. Beskriv sådan förmåga och hur
ett sådant initiativ skulle organiseras och planeras.
Anbudsgivare bör förfoga över djup kompetens vad avser UBKs
arbetsplatsprogramvaror och tillhörande central infrastruktur,
såsom MS Office, Microsoft365, O365, SharePoint, Exchange,
Azure, SQL Server, Windows Server etc. eller likvärdigt och
relevant för denna upphandling, vilken skulle vara tillgänglig för
Kund under Avtal. Beskriv vilken kompetens som finns och hur
denna är fördelad på medarbetare som skulle vara tillgängliga
för UBK.
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3.7

3.8

Anbudsgivare bör förfoga över en, för denna upphandling
kompetent och anpassad, mängd medarbetare tillgängliga för
UBK. Beskriv hur många medarbetare inom kategorierna nedan,
samt dessas lokalisering, som Anbudssökande förfogar över:
(Tabell från Appendix C ej inkluderad i denna cell).
Anbudsgivare bör, genom egen eller annans förmåga, förfoga
över djup kompetens vad avser IT-säkerhet och
informationssäkerhet, och kunna omsätta sådan kompetens i
såväl leverans till UBK, som vidareutveckling av UBK. Sådan
kompetens bör även omfatta t. ex. insikt i lagstiftning,
förordning, föreskrift, regelverk, allmänna råd och anvisningar,
standards, UBKs Policys och Riktlinjer, och tillsynsmyndighets
arbetssätt etc. Beskriv sådan förmåga och vilka värden det
skapar för UBK.
Total
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0,02

3

0,02

1
100

3
161

0,03
2,91

3
172

0,03
3,30

4
172

0,04
3,01

Utvärdering av krav enligt Appendix D – ”Tjänsteportfölj”
Utvärderingen av krav enligt Appendix D gav följande resultat:
ID

Krav

2.1

Anbudsgivare bör kunna erbjuda fysiska och virtuella servers
som Funktionsleverans. Beskriv vilka olika typer av servers som
erbjuds, vad Funktionsleveransen utgörs av samt vilka
operativsystem som erbjuds, samt var datacenters är
lokaliserade.

2.2

Anbudsgivare bör kunna erbjuda drift av databas som
Funktionsleverans. Beskriv vad Funktionsleveransen omfattar
samt vilka databaser som understöds.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda övervakad lagring som
Funktionsleverans. Beskriv vilka lagringstjänster som erbjuds,
inklusive olika varianter vad avser t.ex. läs/skrivhastighet,
kvalitet, samt var lagringen är lokaliserad geografiskt.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda backup och snap shot som
Funktionsleverans, av såväl Underhållsobjekt och
Funktionsleverans, inklusive Office 365, och bör omfatta såväl
dessas konfigurationer likväl som data. Beskriv detta, samt var
sådan data lagras geografiskt.
Anbudsgivare bör upprätthålla en infrastruktur där
applikationer och data kan speglas mellan två Datacenter.
Beskriv denna förmåga, hur detta realiseras samt var
datacenter är lokaliserade geografiskt.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda fullt återställande av UBKs ITmiljö i händelse av mindre eller större haverier. Beskriv denna
förmåga.
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2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

2.13
2.14

Anbudsgivare bör kunna erbjuda brandvägg som
Funktionsleverans. Sådan brandvägg bör ha sådan funktion
som enligt Gartner Group
(https://www.gartner.com/en/informationtechnology/glossary/next-generation-firewalls-ngfws)
benämns ”next generation firewall, och bör kunna inkludera
”deep packet inspection” på ”applikationsnivå” utöver
hantering av portar och protokoll, inkluderande ”SSLinspection”, detektering av ”malware” etc. Beskriv
omfattningen av sådan Funktionsleverans, vilka fabrikat och
modeller av brandvägg som utnyttjas, samt även hur sådan
Funktionsleverans hålls uppdaterad baserat på aktuella
säkerhetshot och ”best practice”, samt hur UBK kan påverka
policys. Beskriv även hur denna Funktionsleverans kan
samverka med ”security operations”.
Anbudsgivaren bör kunna erbjuda DNSSEC som
Funktionsleverans. Beskriv sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda web-proxy som
Funktionsleverans. Beskriv utformningen av sådan
Funktionsleverans.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda web-filter som
Funktionsleverans, och därvid också kontinuerligt uppdatera
sådana filter baserat på "best practice" samt baserat på UBKs
policys. Beskriv utformningen av sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda e-mail-filter som
Funktionsleverans, och därvid kontinuerligt uppdatera sådant
filter baserat på rapportering och analys av illegitima
avsändare. Med sådant e-mail-filter menas funktion i central
infrastruktur som erbjuds utöver de funktioner som ingår i
Office 365. Sådan Funktionsleverans bör även vara fullt
integrerad med ”online-versioner” av Office 365 och Exchange.
Beskriv utformningen av detta.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda Drift, Support och Underhåll
av kundägt nätverk, där nätverk utgörs av aktiva komponenter,
men exkluderar hyrd svart fiber och
fibertermineringsutrustning. Beskriv omfattningen av sådan
Tjänst, och särskilt i relation till UBKs infrastruktur bestående
av utrustning från Juniper, Cisco och Cisco/Meraki.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda nätverk, switchar och
accesspunkter, som Funktionsleverans. Beskriv omfattningen
av sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda Drift, Support och Underhåll
av lösning för fjärraccess/VPN, remote desktop,
flerfaktorautentisering m. m. som Funktionsleverans, och
särskilt i relation till UBKs nuvarande lösningar MS Always-OnVPN, RDS för virtuell skrivbordsmiljö samt två-faktorsautentisering baserad på OTP. Beskriv omfattningen av sådan
Funktionsleverans, samt även vilka ytterligare alternativ som
erbjuds.
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2.15 Anbudsgivare bör genom egen förmåga och i samarbete med

2.16

2.17

2.18

2.19

leverantör av Internet-access kunna erbjuda skydd mot
överbelastningsattacker mot såväl 1) egen infrastruktur från
vilken Funktionsleverans sker; och 2) egna stödsystem; samt 3)
Underhållsobjekt, såsom men inte begränsat till Applikationer,
kundägd utrustning placerad i Datacenter eller hos Kund etc.,
som är föremål för Tjänst. Sådant skydd bör omfatta såväl
förmåga att upptäcka attacker och onormala trafikmönster,
likväl som skydd mot attacker. Beskriv sådan
Funktionsleverans och vilken förmåga och kompetens som
föreligger.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda katalogtjänst baserad på
”lokalt” AD, Azure AD inklusive synkronisering m.h.a. Azure AD
Connect, eller likvärdig, samt federerings-tjänster m. m. som
Funktionsleverans. Beskriv sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivaren bör kunna erbjuda livscykelhantering av
identiteter/konton, behörigheter och åtkomst som är
automatiserad utifrån förändringar i t.ex. personalsystem,
elevsystem, register över förtroendevalda samt
folkbokföringsregistret. Tjänsten bygger på Active Directory för
konton och behörighetsgrupper och omfattar alla typer av
konton som personal, elever, förtroendevalda,
funktionskonton, konsulter m.fl. Beställningsflödet vid
förändringar är effektivt och medger självservice för behöriga
beställare där så är lämpligt. Beskriv sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivaren bör kunna erbjuda hantering av certifikat för
såväl UBKs Underhållsobjekt likväl för sådant komponent som
ingår i Funktionsleverans, och därigenom säkerställa att
certifikat vid varje tidpunkt är valida. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör, i tillägg till tjänster för lagring, också kunna
erbjuda fildelningstjänster som Funktionsleverans. Sådan
Funktionsleverans bör stödja fildelning i såväl ”DFS”, likväl som
via Internet och i publikt moln (Office 365) och stöd för filer
som är lagrade ”on-prem” i Anbudsgivarens Datacenter i
Sverige. Fildelning bör kunna ske/vara tillgänglig m.h.a. såväl
laptops likväl som med/från mobila enheter som läsplattor och
mobiltelefoner. Beskriv sådan Funktionsleverans och vilka
gränssnitt som erbjuds, t.ex. genom MS Office 365, MS Teams
eller liknande, samt andra möjligheter.
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2.20 Anbudsgivare bör, genom egen förmåga eller genom

underleverantör, kunna erbjuda security operations som
Tjänst och/eller som Funktionsleverans, där sådant bör
omfatta automatiserad loggning, dokumentation och analys av
t.ex. inloggning, försök till inloggning, utbyte av data mellan
system, nätverkstrafik, nedladdning etc., och bör kunna
appliceras på såväl Underhållsobjekt, Kundplacerad Utrustning
och sådan del av Funktionsleverans som är lokaliserad till
Anbudsgivares Datacenter. Sådan analys bör kunna
presenteras i detaljerad rapport där såväl förväntad nuläge
likväl som avvikelser från detta framgår, tillsammans med
bedömning av säkerhetshot och kvalificerad rekommendation
till åtgärder. Därutöver bör security operations även kunna
omfatta aktiviteter som utförs i realtid i händelse av att
säkerhetshot är nära förestående eller om illegitim aktivitet
pågår, såsom övervakning och aktiva åtgärder, t.ex blockering
av användare eller domän, nedstängning av Underhållsobjekt
eller Funktionsleverans, spårning av illegitima användare etc.
Security operations bör kunna erbjudas som skalbar Tjänst
eller Funktionsleverans. Beskriv detta.
2.21 Anbudsgivare bör kunna erbjuda hantering av UBKs mobila
abonnemang, såsom men inte begränsat till, aktivering av
abonnemang, utbyte av SIM-kort, avveckling av abonnemang,
ändring av abonnemang, byte av abonnent etc., genom att
arbeta i den tjänsteportal som leverantören av mobila tjänster
till UBK, f.n. Telenor, tillhandahåller. Beskriv detta.
3.1 Anbudsgivare bör kunna tillhandahålla Tjänster avseende UBKs
Applikationer, såsom Drift, Support och Underhåll (av såväl
serverprogramvara likväl som fet klient), likväl som
koordinering med tredje part som utför t. ex. patchning för
vissa Applikationer. Beskriv sådan Tjänst, och inkludera även
processer och vilka av UBKs Applikationer, såsom men inte
begränsat till Agresso, Procapita, Personec, TEIS, samt övriga
standardapplikationer, som Anbudsgivaren har kompetens att
hantera.
4.1 Anbudsgivare bör kunna erbjuda Installation, Drift, Support
och Underhåll av UBKs standardklienter för datorer, läsplattor
och mobiltelefoner. Beskriv sådan Tjänst och förmåga, och i
förekommande fall också stöd för MS Intune, VMware
Airwatch samt MS SCCM/Endpoint Manager eller likvärdigt.

4.2

Anbudsgivare bör kunna erbjuda Installation, Drift, Support
och Underhåll av UBKs tilläggsprogramvaror (utöver standardklient) för datorer, läsplattor och telefoner. Beskriv sådan
Tjänst och förmåga.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Anbudsgivare bör kunna erbjuda tillhandahållande av, samt
högkvalitativ Drift, Support och Underhåll av Office 365
(inklusive MS Teams) för samtliga UBKs standardklienter
inklusive sådan del av Office 365 som erbjuds genom
Funktionsleverans i central infrastruktur såsom molntjänster.
Detta bör även omfatta t.ex. konfigurationer, e-post, QoSparametrar och inkluderar analys av loggar, livscykelhantering
m.m. Sådan hantering avser även i fall UBKs Office 365
installeras på privat enhet. Beskriv detta.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda Installation, Drift, Support
och Underhåll, samt försörjning av förbrukningsartiklar, för
existerande samt även tillkommande skrivare vid UBK, där UBK
införskaffat eller kommer införskaffa skrivare som
Underhållsobjekt (från Tredje Part eller från Anbudsgivare).
Detta omfattar även UBKs nuvarande ”pull-print-lösning”
Safecom från Netprint. Beskriv sådan Tjänst.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda utskrift som
Funktionsleverans, och därvid kunna erbjuda skrivare som
Kundplacerad utrustning samt försörjning av
förbrukningsartiklar. Beskriv sådan Funktionsleverans.
Anbudsgivare bör kunna erbjuda utskrift över Internet från
UBKs standardklienter, inklusive mobile print, eller där behörig
användare skriver ut från annan klient, samt även erbjuda
Drift, Support och Underhåll av UBKs nuvarande lösning
EveryonePrint. Beskriv sådan Funktionsleverans.
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Anbudsgivare bör kunna erbjuda Installation Drift, Support och
Underhåll av UBKs Underhållsobjekt avseende Gemensam
Arbetsplats i form av konferensrumsutrustning, såsom
skärmar, mikrofon- och högtalarsystem. Beskriv sådan Tjänst
och förmåga.
2,94
3
4.8 Anbudsgivare bör kunna erbjuda Gemensam Arbetsplats som
Funktionsleverans. Beskriv sådan Funktionsleverans.
2,94
3
Anbudsgivare
bör
kunna
erbjuda
Installation,
Drift,
Support
4.9
och Underhåll av UBKs Underhållsobjekt avseende digital
signage. Beskriv sådan Tjänst och förmåga.
2,94
3
4.10 Anbudsgivare bör kunna erbjuda lösningar för digital signage
som Funktionsleverans. Beskriv sådan Funktionsleverans.
2,94
3
Anbudsgivare
bör
kunna
erbjuda
Installation,
Drift,
Support
4.11
och Underhåll av UBKs Underhållsobjekt avseende
kioskdatorer med tillhörande kringutrustning såsom displayer
och kvittoskrivare. Beskriv sådan Tjänst och förmåga.
2,94
3
4.12 Anbudsgivare bör kunna erbjuda Installation, Drift, Support
och Underhåll av publika datorer och dess standardklient,
vilken bör ha begränsningar jämfört med sådan standardklient
som tillhandahålls till UBKs medarbetare. Beskriv sådan Tjänst
och förmåga.
2,94
3
100 101
Total

0,09

2,97

3

101

0,09

2,97

105 3,09
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Utvärdering av acceptans av avtal
Utvärderingen av acceptans av avtal gav följande resultat:

Dokument

Relativ
vikt

Utvärdering

Antal
Artiklar

WP (Weighted points)
Iver Nordlo Tieto
103
110
100,5

Weighted Scores (WP * %)
Iver Nordlo
Tieto
10,3
11
10,05

Dokumentnamn
0. Ramavtal

10%

110

1. Definitioner

3%

1

1

1

0,5

2. Avropsavtal Tjänst

5%

63

63

63

62

2-1. Service Desk

3%

21

21

21

15

0,5838 0,5838

0,417

2-2. Leveranskoordinering

3%

30

30

30

29

0,834

0,834

0,8062

2-3 Arbetsplats

3%

82

82

82

82

2,2796 2,2796

2,2796

2-4 Central Infrastruktur

3%

54

54

54

54

1,5012 1,5012

1,5012

2-5 Applikation

3%

18

18

18

17,5

0,5004 0,5004

0,4865

2-6 Servicenivåer

3%

14

14

14

14

0,3892 0,3892

0,3892

2-8 Driftställen

1%

6

6

6

6

3. Avropsavtal Produkt

3%

48

48

48

45,5

4. Avropsavtal Resurstjänst

4%

43

43

43

42,5

4-1 Roller och
Kompetensnivåer

3%

9

9

9

9

4-2 Mall
Uppdragsspecifikation
Resurstjänst

1%

22

22

22

22

0,0278 0,0278
3,15

0,06

3,15

0,06

1,3344 1,3344
1,72

1,72

0,2502 0,2502

0,22

0,22

0,0139
3,1

0,06
1,2649
1,7
0,2502

0,22
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5. Pris och fakturering

3%

40

40

40

40

1,112

1,112

1,112

6. Servicenivåkreditering

3%

11

11

11

10

0,3058 0,3058

0,278

7. Införandeplan

3%

2

2

2

2

0,0556 0,0556

0,0556

8. Kundens åtagande

3%

2

2

2

2

0,0556 0,0556

0,0556

9. Förändringshantering

3%

10

10

10

10

0,278

0,278

0,278

10. Samverkan

3%

53

53

53

53

1,4734 1,4734

1,4734

11. Benchmarking

3%

24

24

24

22

0,6672 0,6672

0,6116

12. Policys och Riktlinjer

3%

14

14

14

14

0,3892 0,3892

0,3892

13. Personal och
Nyckelpersoner

3%

5

5

5

5

0,139

0,139

0,139

14.
Personuppgiftsbiträdesavtal

3%

7

7

7

7

0,1946 0,1946

0,1946

15. Aktiviteter vid Avtalets
upphörande

3%

36

36

36

36

1,0008 1,0008

1,0008

16. Acceptanstest

3%

28

28

28

27

0,7784 0,7784

0,7506

17. Särskild rapportering
och samverkan vid Intrång

3%

17

17

17

17

0,4726 0,4726

0,4726
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18. Säkerhetsprövning

3%

12

12

12

12

0,3336 0,3336

0,3336

19. Säkerhetsskyddsavtal

3%

9

9

9

9

0,2502 0,2502

0,2502

20. Moderbolagsgaranti

3%

20

20

20

0

0,556

22. Godkända
underleverantörer

3%

3

3

3

3

0,0834 0,0834

0,0834

23. Kammarkollegiets
ramavtal

3%

6

6

6

6

0,1668 0,1668

0,1668

24. Kunds
Upphandlingsdokument

1%

2

2

2

2

0,02

0,02

0,02

25. Leverantörens Anbud

1%

2

2

2

2

0,02

0,02

0,02

26. Leverantörens ansökan
om att lämna Anbud

1%

3

3

3

3

0,03

0,03

0,03

27. Inbjudan till ansökan
om att lämna Anbud i
Upphandling

1%

4

4

4

4

0,04

0,04

0,04

100%

831

824

831

2

1

3

2

1

3

Iver
3,97

Nordlo
4,00

Tieto
3,78

Iver
3,91

Nordlo
4,00

Tieto
3,75

Kontrollsumma/total

Rankning

Poäng

0,556

0

785,5 31,573 32,2728 30,2937
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Utvärdering av pris
Utvärderingen av pris gav följande resultat:

Justerat Anbud
Iver
Nordlo
Tieto

Tot Pris 8 år brutto SEK

Tot Pris 8 år netto SEK Slutlig
poäng
108 948 235
106 905 456
4,00
122 043 000
119 643 000
3,57
161 978 351
161 978 351
2,64

Pris netto är efter lämnade rabatter. Anbudsgivarna uppmanades att ange pris brutto, samt
gavs möjligheten att lämna en rabatt på pris brutto, vilket i tabellen ovan redovisas som
pris netto. Pris netto utgör grund för tilldelning av poäng.

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2020-10-27

Vår beteckning

KS 16/0281

1 (15
)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata
genom Tegelhagen
Förslag till beslut 1:
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom
Tegelhagen, ändras till förskjuten klackhållplats.

Förslag till beslut 2:
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom
Tegelhagen, ändras till förskjuten fickhållplats

Sammanfattning
Den 25 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS 20/0640) att ändra
inriktning av pågående byggnation av busshållplatslösningen på
Rösaringsvägen i Tegelhagen, och att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
återkomma med en alternativ utformning av busshållplatserna.
Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret har utrett olika typer av utformning av gaturummet
och olika alternativ till hållplatsutformning. De tre utformningsalternativen är
timglashållplats/dubbel stopphållplats, klackhållplats och fickhållplats. Föroch nackdelar med samtliga alternativ har studerats och utretts.
Med hänsyn till uppdraget föreslår samhällsbyggnadskontoret, som alternativ
till timglashållplats/dubbel stopphållplats, att trafiklösningen ändras till
klackhållplats med förskjutning alternativt fickhållplats med förskjutning. Båda
alternativen bör kompletterats med digital hastighetsskylt samt asfalt i
avvikande färg kompletterad med trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I
området mellan bussarna anläggs övergångsställe. Området förbereds också för
eventuellt framtida behov av trafikljus vid övergångstället.

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

2020-10-27

Vår beteckning

KS 16/0281

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, KS 16/0281, daterad 27
oktober 2020

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, KS 16/0281, daterad 8
oktober 2020

•

Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen, KS 20/0640, daterat den 25 september
2020

•

Planbeskrivning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) nr 1402, KS 15/0018,
daterad den 14 mars 2018

•

Trafikutredning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Ramöll, daterad den
10 november 2017

•

Trafikutredning Main Roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen),
COWI, daterad den 13 september 2018

•

Inkomna yttranden över alternativ utformning av busshållplats på
Rösaringsäven, daterad den 8 oktober 2020

Ärendet
Ordförandebeslut
Den 25 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS 20/0640) att ändra
inriktning i pågående byggnation av busshållplatslösningen på Rösaringsvägen
i Tegelhagen, och att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med
en alternativ utformning av busshållplatserna. Anledningen till beslutet är att
det finns uppfattningar om att det är stora problem med framkomligheten och
att det finns oro över att det framöver kommer att bli fortsatt köbildningar och
besvärligt att ta sig fram i området med den planerade permanenta
trafiklösningen, det vill säga på grund av utformningen av en busshållplats.
Kommunstyrelsen anser att för många frågor kring trafiksituationen kvarstår
och beslutar därför att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över
trafiksituationen och återkomma med förslag till en alternativ utformning av
busshållplatsen och trafiksituationen i övrigt.
Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig
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Bakgrund
Den 14 mars 2018 vann detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) laga
kraft (antagen av Kommunfullmäktige 20 december 2017 § 164). Detaljplanen
beskriver hur området skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får
användas. I planbeskrivningen finns tydliga beskrivningar över hur vägar och
trafiken i området ska planeras och utformas. Där beskrivs att Rösaringsvägen
ska utformas som entrégata till området. Planområdet ska utformas så att
kollektivtrafikresande främjas och busshållplatserna är strategiskt placerade
nära torg och skolor/förskolor. För att minska antalet bilresor är det viktigt att
gång- och cykelförutsättningarna till och från samt inom området är bra.
Trafikmängderna på gatorna inom planområdet förväntas enligt framtagen
trafikutredning (Ramböll 2017) vara relativt låga och under förutsättning att
vägtrafikens hastigheter begränsas finns goda möjligheter att åstadkomma en
trafiksäker och attraktiv närmiljö som uppmuntrar människor att gå och cykla
framför att åka bil. För att garantera låga hastigheter behöver utformningen av
gatorna säkerställa att fordonstrafiken inte överskrider en viss hastighet.
Potentiella konfliktpunkter mellan fordon och oskyddade trafikanter ska
hastighetsäkras, vilket definieras som att minst 85 procent av alla fordon ska
underskrida 30 km/h.
För att skapa hastighetsäkrad trafikmiljö behöver fokus ligga på utformning av
gaturummet. Det ska finnas förändringar i vägmiljön som påkallar
trafikanternas uppmärksamhet, vilket kan göras genom exempelvis
upphöjningar och avsmalningar.
Sträckan på Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen beskrivs som den känsligaste
delen ur trafiksäkerhetsperspektiv. När planområdet är fullt utbyggt kommer
gatan passeras av barn som rör sig mellan skolan och hemmet och det är därför
av särskild stor vikt att utformningen på sträckan hastighetsäkras till 30 km/h.
För att vana vägtrafikanter ska anpassa hastigheten genom området är det
viktigt att hela gaturummets karaktär signalerar något annat än idag.
Under framtagandet av projekteringslösningar har två trafikutredningar tagits
fram, Brogård 1:84m.fl. (Tegelhagen) Trafikutredning, Ramböll 2017 samt
Trafikutredning Main roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen), COWI 2018.
I dessa utredningar beskrivs behovet av ett hållbart och framkomligt gång- och
cykelvägnät för att främja alternativa färdmedel till bil. Det beskrivs även hur
planområdet ska utformas för att öka kollektivtrafikresande som ett steg i att
minska behovet av att äga och köra bil i området. Genom att skapa goda
förutsättningar och trafiksäkra miljöer främjas kollektivtrafikresande samt även
gång- och cykelresande. I rapporterna finns trafiksäkerhet beskrivet och att
många som kommer röra sig längs med och korsa vägar inom planområdet är
barn och unga då de kommer röra sig till och från bland annat skolor,
idrottsplatser och badplats. Nollvisionen, som har fastställts genom beslut i
riksdagen och är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige, anger att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Eftersom olyckor trots allt
inträffar är det av högsta vikt att hastigheten vid påkörningstillfället begränsas
för att åstadkomma minsta möjliga skada. Även små förändringar av
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påkörningshastigheten ger stort utslag i döds- och skaderisk. För att uppnå
nollvisionen är det av stor vikt att områden där framförallt barn och unga rör
sig utformas på ett trafiksäkert sätt.
Till grund för projektering av busshållplatslösning på Rösaringsvägen samt
gaturummets utformning ligger:
1. Nollvisionen
2. Detaljplanen
3. Trafikutredningar
4. Närhet till skolor och förskolor
5. Trafikmängder
Utifrån samtliga aspekter ovan togs förslaget fram för en Timglashållplats även
kallad dubbel stopphållplats.
I tjänsteskrivelsen för beslut om detaljplanen för Tegelhagen är följande
skrivelse med angående barnperspektivet som bör beaktas vid val av
utformning av Rösaringsvägen.
”Planen ger goda möjligheter att skapa tryggt, naturnära boende med närhet
till rekreationsområden. Tre områden för skola/förskola planeras. Skolorna
kommer att ligga i anslutning till grönområden och kommer kunna nås via
gång- och cykelvägar. Ett av de sparade naturområden är även reserverat för
idrottsändamål. Den befintliga bebyggelsen vid Fiskartorp kan bland annat
rymma kultur- och fritidsändamål för barn och ungdomar. Hållplatser för buss
planeras i området”.
Fakta Timglashållplats/Stopphållplats
En timglashållplats/dubbel stopphållplats är utformad med avsmalningar på
båda sidor av vägen, fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på
hållplatsen. När det inte står en buss vid hållplatsen bromsas trafiken upp i och
med avsmalningen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats och prioriterar
bussar. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är hög jämfört med andra
busshållplatstyper. Den ökar dessutom tillgängligheten för
funktionshindrade och andra busstrafikanter.
Vid projektering bör det alltid undersökas om en busshållplats kan utformas
som dubbel stopphållplats, eftersom detta ökar trafiksäkerheten för alla.
Bussarna har lätt att angöra hållplatsen. Den höga plattformen gör det lätt för
passagerarna att stiga av och på bussen, och det finns god plats för väntande
passagerare. Därför bör stopphållplatser användas där många oskyddade
trafikanter förekommer, särskilt om det är stor andel barn, äldre och
funktionshindrade.
Erfarenheten från andra kommuner
Det finns många likande lösningar i andra kommuner runt om i Sverige. Många
har även byggt om från fick- eller klackhållplatser till timglashållplatser för att
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt för att prioritera
kollektivtrafiken. I Solna kommun finns det en huvudgata, Sjövägen, där
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kommunen hade problem med höga hastigheter och bristande trafiksäkerhet.
Där valde kommunen att bygga om busshållplatsen till en timglashållplats,
vilket resulterade i en sänkning av medelhastigheten på vägen från 42 km/h till
29 km/h (årsdygnstrafiken på vägen är 8 600 fordon/dygn). Denna
hastighetssänkning är en betydande åtgärd för ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Botkyka kommun har en likande lösning på en av deras vägar,
Skarpbrunnavägen. Där sänktes medelhastigheten från 57 km/h till 43 km/h i
och med att busshållplatsen byggdes om till timglashållplats.
Under en vecka i slutet av september 2020 genomfördes hastighetsmätning i
det aktuella området och medelhastigheten på sträckan var 42 km/h där det i
arbetsområdet är skyltat 30 km/h.
Olika busshållplatslösningar

Figur 1. Olika hållplatslösningar
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Analys av olika faktorer för de olika hållplatslösningarna:
Timglashållplats Klackhållplats Fickhållplats Trafikljus vid
övergångställe
Trafiksäkerhet för
oskyddade
trafikanter

hög

låg

låg

hög

Trafiksäkerhet för
fordonstrafik

hög

låg

medel

hög

Framkomlighet för
oskyddade
trafikanter

hög

medel

låg

hög

Framkomlighet för
fordonstrafik

låg

medel

hög

låg

Hastighetsdämpande
åtgärd

hög

medel

låg

medel

hög

medel

låg

hög

Kostnadseffektiv
lösning (i detta fall
då byggnation pågår)

hög

medel

låg

medel

Snittid för väntande
fordon

8 sek

8 sek

0 sek

30 sek (vid rött)

Yta finns för gångoch cykelväg

hög

medel

medel

-

Platseffektiv lösning
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Alternativ Timglashållplats

Figur 2. Principskiss för timglashållplats/stopphållplats

Fördelar
Timglashållplats/dubbel stopphållplats är den mest trafiksäkra lösningen för
oskyddade trafikanter. Den är en bra hastighetsdämpande åtgärd. Gående,
cyklister och kollektivtrafik får en tydlig prioritering. I detta alternativ kan
samtliga planerade parkeringsplatser behållas. I och med denna lösning finns
inget behov av trafikljus eller annan hastighetsdämpande åtgärd.
Bredden mellan hållplatserna är 4,5 meter vilket gör att lantbruksfordon kan ta
sig förbi.
Nackdelar
Det blir stopp i trafiken då bussen står vid hållplatsen. Snittid för väntande
fordon är 30 sekunder om bussen står vid hållplatsen. Snittid för väntande
fordon per dag är 8,5 sekunder.
Kostnader
Ingen ökad kostnad för omprojektering, ombyggnation, stillestånd med mera.
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Alternativ Klackhållplats med förskjutning

Figur 3. Principskiss för klackhållplats

Figur 4. Sektion Klackhållplats sedd söderifrån

Fördelar
Hållplatsen ligger i anslutning till körfältet, vilket gör att om bussen står vid
hållplatsen hindras eller stoppas bakomvarande trafik. Det finns möjlighet att
köra om stillastående buss i motsatt körfält. Klackhållplats kräver lite plats,
bussarna har lätt att angöra hållplatsen och den höga plattformen underlättar för
passagerarna att stiga på och av bussen. Hållplatsen ger god plats för väntande
passagerare.
Gång- och cykelbanor får tillräcklig bredd, i enlighet med detaljplanen. Gående
och cyklister kan mötas.
Klackhållplatsen är ett bra alternativ på stombusslinjenät i tätorter. Den har
mycket av stopphållplatsens för- och nackdelar, men i mindre grad. Den ger
dessutom mer plats för parkerade bilar än andra hållplatsalternativ.
Genom alternativet klackhållplats finns det möjlighet att troligen behålla den
busshållplats som redan byggts, vilket innebär lägre kostnader för rivning,
ombyggnation och nybyggnation för den delen.
Med denna lösning går det att ha full körbanebredd (7,0 meter). Eftersom det är
full körfältsbredd så finns det inget hinder för lantbruksfordon att ta sig fram
(lantbruksfordon kräver minst 4,5 meter bred väg).
Viss hastighetsdämpande åtgärd pga. att huvudvägen får en kurvigare
dragning.
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Nackdelar
Vid klackhållplatser är sikten vid stillastående buss dålig. Oskyddade
trafikanter som ska korsa vägen blir skymda av bussen. Hållplatsen bidrar även
till farliga omkörningar när bussen står vid hållplats, det är svårt att se
oskyddade trafikanter samt fordon i motsatt körfält. När bussen står inne och
omkörning ej kan ske så bidrar hållplatslösningen till väntetid för övrig
fordonstrafik. Snittid för väntan vid stillastående buss är 30 sekunder. Snittid
över dygnet är 8 sekunder.
Gång- och cykelbanans bredd minskas marginellt, men följer fortfarande
riktvärden i VGU (Vägar- och gators utformning).
För att göra övergångstället i anslutning till hållplatserna så trafiksäker som
möjligt för oskyddade trafikanter kan trafikljus behövas. För att säkerställa
fordonstrafikens hastighet vid denna typ av lösning behövs ytterligare
hastighetsdämpande åtgärder. Det kan göras med förslagsvis färgad asfalt (för
att uppmärksamma förar på att det händer något här), komplettera med
vägmålning på körbanan exempelvis 30km/h och Skolväg som påminnelse för
förare samt se över behov av bullerräfflor (som gör att det vibrerar och låter i
bilen för att uppmärksamma förare). Mitträcke kan i många fall vara ett bra
alternativ till att styra oskyddade trafikanter till övergångställen samt att det har
en säkerhetsfunktion vid frontalkrock. Dock är det inte en bra lösning vid
busshållplatser, dels för att fordon gör farliga omkörningar på fel sida av räcket
samt att räcket gör att lantbruksfordon inte kan köra igenom området (körfälten
blir för smala).
Eftersom det i dagslägen inte finns någon detaljprojektering av lösningen så
finns det risk att framförallt sikt, närhet till korsningar samt hållplatslängder
påverkar om alternativet går att utföra i praktiken.
I detta alternativ kommer 8-10 planerade parkeringsplatser behöva tas bort.
Detta får ses över i samband med detaljprojektering.
Kostnader
I och med att vissa delar kan behållas av redan projekterat och genomfört, så är
detta ett alternativ med lägre kostnad än alternativet för fickhållplats. Dock
behövs fortfarande omprojektering av hållplatsläget norr om Rösaringsvägen.
Detta innebär stillestånd för entreprenören, tidplansförskjutning för
färdigställande och därmed eventuella problem för inflytt i fastigheter. Bedömd
totalkostnad för detta alternativ är 8-10 mkr exkl. vinterstopp.
Trafikljus:
• Minst ett trafikljus behövs
• Kostnad för byggnation ca 100 000 kr
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
50 000 kr/år
Digitala hastighetskyltar:
• Kostnad för inköp ca 50 000 kr/st
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
5 000-10 000 kr/år
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Alternativ Fickhållplats med förskjutning

Figur 5. Principskiss för fickhållplats

Figur 6. Sektion Fickhållplats sedd söderifrån

Fickans djup måste vara 3 meter (annars kommer bussen i körbanan)
Om fickhållplatserna ligger mitt emot varandra behövs en sektion på 26 meter
(vägområdesbredd är totalt 19 m inklusive gång- och cykelväg, parkering samt
körbana). Därför finns enbart alternativet med förskjutna fickhållplatser kvar.
Fördelar
I och med att bussen står skilt från vägbanan blir omkörningar säkrare då sikten
är god. Det är även en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter jämfört
med klackhållplats eftersom dessa kommer längre fram vid övergångställe och
syns därmed bättre för övrig trafik.
Med denna lösning går det att ha full körbanebredd (7,0 meter). Eftersom det är
full körfältsbredd så finns det inget hinder för lantbruksfordon att ta sig fram
(lantbruksfordon kräver minst 4,5 meter bred väg).
Viss hastighetsdämpande åtgärd pga. att huvudvägen får en kurvigare
dragning.
Nackdelar
Eftersom fickhållplatser tar större plats i anspråk än timglashållplats och
klackhållplats kommer gång- och cykelbana behöva minskas till 3,0 meter
bred, vilket inte är optimalt för möte mellan gående och cyklister samt att det
blir trångt för bland annat rullstolar, barnvagnar och rullatorer. Dock är det en
acceptabel lösning för en gång- och cykelväg. Sträckan som inte får separerad
gång- och cykelväg är ca 250 m.
Det kan finnas en möjlighet till mindre väderskydd, vilket i så fall skulle ge en
något bredare gång- och cykelväg.
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Samhällsbyggnadskontoret har utrett möjlighet till att bredda vägområdet för
att få bredare gång- och cykelbana genom att förvärva kvartersmark.
Fastighetsbildning är genomförd, vilket gör att Lantmäteriet inte kan tolka om
användningsgränsen. Det går inte att lägga ihop kvartersmark till allmän plats
genom fastighetsreglering. För att med fastighetsbildning som verktyg lösa
utrymmesproblemet så krävs en planändring. Det går heller inte att avstycka en
remsa av kvartersmarken, eftersom den inte går att använda för sitt ändamål
som bostadsfastighet, en bostadsfastighet behöver kunna bebyggas för att
avstyckas. Det går heller inte att avstycka kvartersmark för gatuändamål då det
blir planstridigt, på samma sätt som det hindrar att lägga ihop kvartersmark
med gatufastighet.
Eftersom det i dagslägen inte finns någon detaljprojektering av lösningen så
finns det risk att framförallt sikt, närhet till korsningar samt hållplatslängder
påverkar om alternativet går att utföra i praktiken.
I detta alternativ kommer 12-14 planerade parkeringsplatser behöva tas bort.
Detta får ses över i samband med detaljprojektering.
Fickhållplatser har ingen hastighetsdämpande funktion. För att göra
övergångstället i anslutning till hållplatserna så trafiksäker som möjligt för
oskyddade trafikanter kan trafikljus behövas. För att säkerställa
fordonstrafikens hastighet vid denna typ av lösning behövs ytterligare
hastighetsdämpande åtgärder. Det kan göras med förslagsvis färgad asfalt (för
att uppmärksamma förar på att det händer något här), komplettera med
vägmålning på körbanan exempelvis 30km/h och Skolväg som påminnelse för
förare samt se över behov av bullerräfflor (som gör att det vibrerar och låter i
bilen för att uppmärksamma förare).
Mitträcke kan i många fall vara ett bra alternativ till att styra oskyddade
trafikanter till övergångställen samt att det har en säkerhetsfunktion vid
frontalkrock. Dock är det inte en bra lösning vid busshållplatser, dels för att
fordon gör farliga omkörningar på fel sida av räcket samt att räcket gör att
lantbruksfordon inte kan köra igenom området (körfälten blir för smala).
Kostnader
Fickhållplats är den dyraste lösningen. Alternativet innebär omprojektering,
rivning, ombyggnation, nybyggnation, stillestånd hos entreprenörer, eventuellt
senare inflytt i kringliggande bostadshus, förskjutning i tidplan för hela
projektet. Dessutom kommer driften av gångbanan bli dyrare ju smalare den är,
eftersom den är för smal dör driftmaskiner måste den handskottas och/eller
handsopas.
Uppskattad tillkommande kostnad är 14 mkr exkl. vinterstopp.
Kostnader för tillkommande hastighetsdämpande åtgärder:
Trafikljus:
• Minst ett trafikljus behövs
• Kostnad för byggnation ca 100 000 kr
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
50 000 kr/år
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Digitala hastighetskyltar:
• Kostnad för inköp ca 50 000 kr/st
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
5 000-10 000 kr/år
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Sammanfattning
I beslutet från Kommunstyrelsen framgick att inom ramen för uppdraget ska
följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig
Samhällsbyggnadskontoret förespråkar fortfarande timglashållplats/dubbel
stopphållplats som det bästa alternativet då trafiksäkerhet går före
framkomlighet, framförallt då Rösaringsvägen ligger i anslutning till skola.
Men för att möta upp ovanstående punkter är följande två alternativ de som
samhällsbyggnadskontoret föreslår:

Alternativ – Förskjuten klackhållplats
Utförandet av trafiklösningen ändras till klackhållplats med förskjutning och
med digital hastighetsskylt samt asfalt i avvikande färg kompletterad med
trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I området mellan bussarna anläggs
övergångsställe. Området förbereds också för eventuellt framtida behov av
trafikljus vid övergångstället.
1. Trafiken kommer inte stanna upp helt vid busstopp. Dock kommer det
bli stopp i ett körfält, men med möjlighet till omkörning av bussen om
sikten är fri i mötande körfält.
2. Mötestrafik är inte möjligt vid busstopp.
3. Genom enbart klackhållplats är trafiksäkerheten låg för oskyddade
trafikanter. För att höja trafiksäkerheten och göra den acceptabel
föreslås att det förbereds för trafikljus vid övergångställe mellan
busshållplatserna. För att hastighetsäkra området föreslås digitala
hastighetskyltar, målad asfalt i aktuellt område, komplettera med
vägmålningar i körbanan ( 30 km/h, Skolväg eller liknande) och
eventuellt målade bullerräfflor.
4. Det finns möjlighet till gångväg på båda sidor varav en sida även cykel,
men bredden gångvägen och gång- och cykelbanan kommer behöva
minskas vid hållplatserna.
5. Tidplanen påverkas av när omprojektering kan genomföras.
6. Kostnaderna påverkas av hur lång tid omprojektering tar, samt hur
mycket som måste rivas och byggas om.

Alternativ – Förskjuten fickhållplats

Utförandet av trafiklösningen ändras till fickhållplats med förskjutning och
med digital hastighetsskylt samt asfalt i avvikande färg kompletterad med
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trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I området mellan bussarna anläggs
övergångsställe. Området förbereds också för eventuellt framtida behov av
trafikljus vid övergångstället.
1. Trafiken kommer inte stanna upp vid busstopp.
2. Mötestrafik är möjligt vid busstopp.
3. Genom enbart fickhållplats är trafiksäkerheten låg för oskyddade
trafikanter. För att höja trafiksäkerheten och göra den acceptabel
föreslås att det förbereds för trafikljus vid övergångställe mellan
busshållplatserna. För att hastighetsäkra området föreslås digitala
hastighetskyltar, målad asfalt i aktuellt område, komplettera med
vägmålningar i körbanan (30 km/h, Skolväg eller liknande) och
eventuellt målade bullerräfflor.
4. Det finns möjlighet till gångväg på ena sidan samt en gång- och
cykelväg på andra. Gångvägen blir 2,0 m och gång- och cykelbanan blir
3,0 m. Förbi busshållplatserna går det inte att ha separerad gång- och
cykelbana. Oskyddade trafikanter får istället samsas på den yta som
finns. Sträckan där separerad gång- och cykelbana upphör och istället
blir blandad för gående och cyklister blir ca 250 m lång.
5. Tidplanen påverkas av när omprojektering kan genomföras.
6. Kostnaderna påverkas av hur lång tid omprojektering tar, samt hur
mycket som måste rivas och byggas om.

Barnperspektiv
Trafiksäkerhet är en mycket viktig aspekt när barn rör sig på och omkring
trafikerade vägar. Barn har inte samma förmåga som vuxna att bedöma
hastigheter, risker och konsekvenser, vilket innebär att utformningen av
gaturummet måste hjälpa barn att ta sig fram på ett säkert sätt. Genom att
bygga trafiksäkra lösningar ökar rörelsefriheten för barn, vilket främjar både
självkänslan och hälsan. Att ta fram lösningar som sänker hastigheten på
fordonen gör att risken för olyckor minskar samt att krockvåldet vid en olycka
minskar och risken för allvarlig olycka eller dödsfall minskar.
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Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen, KS 20/0640, daterat den 25 september
2020
2. Planbeskrivning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) nr 1402, KS 15/0018,
daterad den 14 mars 2018
3. Trafikutredning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Ramöll, daterad den
10 november 2017
4. Trafikutredning Main Roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen),
COWI, daterad den 13 september 2018
5. Inkomna yttranden över alternativ utformning av busshållplats på
Rösaringsäven, daterad den 8 oktober 2020
Beslut sänds till
• Mark- och exploateringsavdelningen
• Trafikförvaltningen
• Nobina
• Räddningstjänsten, Attunda
• LRF (lantbrukarnas riksförbund)
• Turako
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Enheten Gata/Park/Trafik
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1
(14)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata
genom Tegelhagen
Förslag till beslut
Förslag till beslut 1:
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom
Tegelhagen, ändras till förskjuten klackhållplats.

Förslag till beslut 2:
Kommunstyrelsen beslutar att trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom
Tegelhagen, ändras till förskjuten fickhållplats

Sammanfattning
Den 25 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS 20/0640) att ändra
inriktning av pågående byggnation av busshållplatslösningen på
Rösaringsvägen i Tegelhagen, och att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
återkomma med en alternativ utformning av busshållplatserna.
Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret har utrett olika typer av utformning av gaturummet
och olika alternativ till hållplatsutformning. De tre utformningsalternativen är
timglashållplats/dubbel stopphållplats, klackhållplats och fickhållplats. Föroch nackdelar med samtliga alternativ har studerats och utretts.
Med hänsyn till uppdraget föreslår samhällsbyggnadskontoret, som alternativ
till timglashållplats/dubbel stopphållplats, att trafiklösningen ändras till
klackhållplats med förskjutning alternativt fickhållplats med förskjutning. Båda
alternativen bör kompletterats med digital hastighetsskylt samt asfalt i
avvikande färg kompletterad med trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I
området mellan bussarna anläggs övergångsställe. Området förbereds också för
eventuellt framtida behov av trafikljus vid övergångstället.

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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Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, KS 16/0281, daterad 8
oktober 2020



Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen, KS 20/0640, daterat den 25 september
2020



Planbeskrivning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) nr 1402, KS 15/0018,
daterad den 14 mars 2018



Trafikutredning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Ramöll, daterad den
10 november 2017



Trafikutredning Main Roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen),
COWI, daterad den 13 september 2018



Inkomna yttranden över alternativ utformning av busshållplats på
Rösaringsäven, daterad den 8 oktober 2020

Ärendet
Ordförandebeslut
Den 25 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS 20/0640) att ändra
inriktning i pågående byggnation av busshållplatslösningen på Rösaringsvägen
i Tegelhagen, och att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med
en alternativ utformning av busshållplatserna. Anledningen till beslutet är att
det finns uppfattningar om att det är stora problem med framkomligheten och
att det finns oro över att det framöver kommer att bli fortsatt köbildningar och
besvärligt att ta sig fram i området med den planerade permanenta
trafiklösningen, det vill säga på grund av utformningen av en busshållplats.
Kommunstyrelsen anser att för många frågor kring trafiksituationen kvarstår
och beslutar därför att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över
trafiksituationen och återkomma med förslag till en alternativ utformning av
busshållplatsen och trafiksituationen i övrigt.
Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig
Bakgrund
Den 14 mars 2018 vann detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) laga
kraft (antagen av Kommunfullmäktige 20 december 2017 § 164). Detaljplanen
beskriver hur området skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får
användas. I planbeskrivningen finns tydliga beskrivningar över hur vägar och
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trafiken i området ska planeras och utformas. Där beskrivs att Rösaringsvägen
ska utformas som entrégata till området. Planområdet ska utformas så att
kollektivtrafikresande främjas och busshållplatserna är strategiskt placerade
nära torg och skolor/förskolor. För att minska antalet bilresor är det viktigt att
gång- och cykelförutsättningarna till och från samt inom området är bra.
Trafikmängderna på gatorna inom planområdet förväntas enligt framtagen
trafikutredning (Ramböll 2017) vara relativt låga och under förutsättning att
vägtrafikens hastigheter begränsas finns goda möjligheter att åstadkomma en
trafiksäker och attraktiv närmiljö som uppmuntrar människor att gå och cykla
framför att åka bil. För att garantera låga hastigheter behöver utformningen av
gatorna säkerställa att fordonstrafiken inte överskrider en viss hastighet.
Potentiella konfliktpunkter mellan fordon och oskyddade trafikanter ska
hastighetsäkras, vilket definieras som att minst 85 procent av alla fordon ska
underskrida 30 km/h.
För att skapa hastighetsäkrad trafikmiljö behöver fokus ligga på utformning av
gaturummet. Det ska finnas förändringar i vägmiljön som påkallar
trafikanternas uppmärksamhet, vilket kan göras genom exempelvis
upphöjningar och avsmalningar.
Sträckan på Jurstabergsvägen/Rösaringsvägen beskrivs som den känsligaste
delen ur trafiksäkerhetsperspektiv. När planområdet är fullt utbyggt kommer
gatan passeras av barn som rör sig mellan skolan och hemmet och det är därför
av särskild stor vikt att utformningen på sträckan hastighetsäkras till 30 km/h.
För att vana vägtrafikanter ska anpassa hastigheten genom området är det
viktigt att hela gaturummets karaktär signalerar något annat än idag.
Under framtagandet av projekteringslösningar har två trafikutredningar tagits
fram, Brogård 1:84m.fl. (Tegelhagen) Trafikutredning, Ramböll 2017 samt
Trafikutredning Main roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen), COWI 2018.
I dessa utredningar beskrivs behovet av ett hållbart och framkomligt gång- och
cykelvägnät för att främja alternativa färdmedel till bil. Det beskrivs även hur
planområdet ska utformas för att öka kollektivtrafikresande som ett steg i att
minska behovet av att äga och köra bil i området. Genom att skapa goda
förutsättningar och trafiksäkra miljöer främjas kollektivtrafikresande samt även
gång- och cykelresande. I rapporterna finns trafiksäkerhet beskrivet och att
många som kommer röra sig längs med och korsa vägar inom planområdet är
barn och unga då de kommer röra sig till och från bland annat skolor,
idrottsplatser och badplats. Nollvisionen, som har fastställts genom beslut i
riksdagen och är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige, anger att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Eftersom olyckor trots allt
inträffar är det av högsta vikt att hastigheten vid påkörningstillfället begränsas
för att åstadkomma minsta möjliga skada. Även små förändringar av
påkörningshastigheten ger stort utslag i döds- och skaderisk. För att uppnå
nollvisionen är det av stor vikt att områden där framförallt barn och unga rör
sig utformas på ett trafiksäkert sätt.
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Till grund för projektering av busshållplatslösning på Rösaringsvägen samt
gaturummets utformning ligger:
1. Nollvisionen
2. Detaljplanen
3. Trafikutredningar
4. Närhet till skolor och förskolor
5. Trafikmängder
Utifrån samtliga aspekter ovan togs förslaget fram för en Timglashållplats även
kallad dubbel stopphållplats.
I tjänsteskrivelsen för beslut om detaljplanen för Tegelhagen är följande
skrivelse med angående barnperspektivet som bör beaktas vid val av
utformning av Rösaringsvägen.
”Planen ger goda möjligheter att skapa tryggt, naturnära boende med närhet
till rekreationsområden. Tre områden för skola/förskola planeras. Skolorna
kommer att ligga i anslutning till grönområden och kommer kunna nås via
gång- och cykelvägar. Ett av de sparade naturområden är även reserverat för
idrottsändamål. Den befintliga bebyggelsen vid Fiskartorp kan bland annat
rymma kultur- och fritidsändamål för barn och ungdomar. Hållplatser för buss
planeras i området”.
Fakta Timglashållplats/Stopphållplats
En timglashållplats/dubbel stopphållplats är utformad med avsmalningar på
båda sidor av vägen, fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på
hållplatsen. När det inte står en buss vid hållplatsen bromsas trafiken upp i och
med avsmalningen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats och prioriterar
bussar. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är hög jämfört med andra
busshållplatstyper. Den ökar dessutom tillgängligheten för
funktionshindrade och andra busstrafikanter.
Vid projektering bör det alltid undersökas om en busshållplats kan utformas
som dubbel stopphållplats, eftersom detta ökar trafiksäkerheten för alla.
Bussarna har lätt att angöra hållplatsen. Den höga plattformen gör det lätt för
passagerarna att stiga av och på bussen, och det finns god plats för väntande
passagerare. Därför bör stopphållplatser användas där många oskyddade
trafikanter förekommer, särskilt om det är stor andel barn, äldre och
funktionshindrade.
Erfarenheten från andra kommuner
Det finns många likande lösningar i andra kommuner runt om i Sverige. Många
har även byggt om från fick- eller klackhållplatser till timglashållplatser för att
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt för att prioritera
kollektivtrafiken. I Solna kommun finns det en huvudgata, Sjövägen, där
kommunen hade problem med höga hastigheter och bristande trafiksäkerhet.
Där valde kommunen att bygga om busshållplatsen till en timglashållplats,
vilket resulterade i en sänkning av medelhastigheten på vägen från 42 km/h till
29 km/h (årsdygnstrafiken på vägen är 8 600 fordon/dygn). Denna
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hastighetssänkning är en betydande åtgärd för ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Botkyka kommun har en likande lösning på en av deras vägar,
Skarpbrunnavägen. Där sänktes medelhastigheten från 57 km/h till 43 km/h i
och med att busshållplatsen byggdes om till timglashållplats.
Under en vecka i slutet av september 2020 genomfördes hastighetsmätning i
det aktuella området och medelhastigheten på sträckan var 42 km/h där det i
arbetsområdet är skyltat 30 km/h.
Olika busshållplatslösningar

Figur 1. Olika hållplatslösningar
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Analys av olika faktorer för de olika hållplatslösningarna:
Timglashållplats Klackhållplats Fickhållplats Trafikljus vid
övergångställe
Trafiksäkerhet för
oskyddade
trafikanter

hög

låg

låg

hög

Trafiksäkerhet för
fordonstrafik

hög

låg

medel

hög

Framkomlighet för
oskyddade
trafikanter

hög

medel

låg

hög

Framkomlighet för
fordonstrafik

låg

medel

hög

låg

Hastighetsdämpande
åtgärd

hög

medel

låg

medel

hög

medel

låg

hög

Kostnadseffektiv
lösning (i detta fall
då byggnation pågår)

hög

medel

låg

medel

Snittid för väntande
fordon

8 sek

8 sek

0 sek

30 sek (vid rött)

Yta finns för gångoch cykelväg

hög

medel

låg

-

Platseffektiv lösning
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Alternativ Timglashållplats

Figur 2. Principskiss för timglashållplats/stopphållplats

Fördelar
Timglashållplats/dubbel stopphållplats är den mest trafiksäkra lösningen för
oskyddade trafikanter. Den är en bra hastighetsdämpande åtgärd. Gående,
cyklister och kollektivtrafik får en tydlig prioritering. I detta alternativ kan
samtliga planerade parkeringsplatser behållas. I och med denna lösning finns
inget behov av trafikljus eller annan hastighetsdämpande åtgärd.
Nackdelar
Det blir stopp i trafiken då bussen står vid hållplatsen. Snittid för väntande
fordon är 30 sekunder om bussen står vid hållplatsen. Snittid för väntande
fordon per dag är 8,5 sekunder.
Kostnader
Ingen ökad kostnad för omprojektering, ombyggnation, stillestånd med mera.
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Alternativ Klackhållplats med förskjutning

Figur 3. Principskiss för klackhållplats

Figur 4. Sektion Klackhållplats sedd söderifrån

Fördelar
Hållplatsen är utbyggd i gatan och hindrar eller stoppar på så sätt
bakomvarande trafik. Den kräver lite plats och gör att bussar prioriteras
framför övrig trafik. Bussarna har lätt att angöra hållplatsen och den höga
plattformen underlättar för passagerarna att stiga på och av bussen. Hållplatsen
ger god plats för väntande passagerare.
Gång- och cykelbanor får tillräcklig bredd, i enlighet med detaljplanen. Gående
och cyklister kan mötas.
Klackhållplatsen är ett bra alternativ på stombusslinjenät i tätorter. Den har
mycket av stopphållplatsens för- och nackdelar, men i mindre grad. Den ger
dessutom mer plats för parkerade bilar än andra hållplatsalternativ.
Genom alternativet klackhållplats finns det möjlighet att troligen behålla den
busshållplats som redan byggts, vilket innebär lägre kostnader för rivning,
ombyggnation och nybyggnation för den delen.
Med denna lösning går det att ha full körbanebredd (7,0 meter).
Viss hastighetsdämpande åtgärd pga. att huvudvägen får en kurvigare
dragning.
Nackdelar
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Vid klackhållplatser är sikten vid stillastående buss dålig. Oskyddade
trafikanter som ska korsa vägen blir skymda av bussen. Hållplatsen bidrar även
till farliga omkörningar när bussen står vid hållplats, det är svårt att se
oskyddade trafikanter samt fordon i motsatt körfält. När bussen står inne och
omkörning ej kan ske så bidrar hållplatslösningen till väntetid för övrig
fordonstrafik. Snittid för väntan vid stillastående buss är 30 sekunder. Snittid
över dygnet är 8 sekunder.
Gång- och cykelbanans bredd minskas marginellt, men följer fortfarande
riktvärden i VGU (Vägar- och gators utformning).
För att göra övergångstället i anslutning till hållplatserna så trafiksäker som
möjligt för oskyddade trafikanter kan trafikljus behövas. För att säkerställa
fordonstrafikens hastighet vid denna typ av lösning behövs ytterligare
hastighetsdämpande åtgärder. Det kan göras med förslagsvis färgad asfalt (för
att uppmärksamma förar på att det händer något här), komplettera med
vägmålning på körbanan exempelvis 30km/h och Skolväg som påminnelse för
förare samt se över behov av bullerräfflor (som gör att det vibrerar och låter i
bilen för att uppmärksamma förare).
Eftersom det i dagslägen inte finns någon detaljprojektering av lösningen så
finns det risk att framförallt sikt, närhet till korsningar samt hållplatslängder
påverkar om alternativet går att utföra i praktiken.
I detta alternativ kommer 8-10 planerade parkeringsplatser behöva tas bort.
Detta får ses över i samband med detaljprojektering.
Kostnader
I och med att vissa delar kan behållas av redan projekterat och genomfört, så är
detta ett alternativ med lägre kostnad än alternativet för fickhållplats. Dock
behövs fortfarande omprojektering av hållplatsläget norr om Rösaringsvägen.
Detta innebär stillestånd för entreprenören, tidplansförskjutning för
färdigställande och därmed eventuella problem för inflytt i fastigheter. Bedömd
totalkostnad för detta alternativ är 8-10 mkr exkl. vinterstopp.
Trafikljus:
• Minst ett trafikljus behövs
• Kostnad för byggnation ca 100 000 kr
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
50 000 kr/år
Digitala hastighetskyltar:
• Kostnad för inköp ca 50 000 kr/st
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
5 000-10 000 kr/år

Alternativ Fickhållplats med förskjutning
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Figur 5. Principskiss för fickhållplats

Figur 6. Sektion Fickhållplats sedd söderifrån

Fickans djup måste vara 3 meter (annars kommer bussen i körbanan)
Om fickhållplatserna ligger mitt emot varandra behövs en sektion på 26 meter
(vägområdesbredd är totalt 19 m inklusive gång- och cykelväg, parkering samt
körbana). Därför finns enbart alternativet med förskjutna fickhållplatser kvar.
Fördelar
I och med att bussen står skilt från vägbanan blir omkörningar säkrare då sikten
är god. Det är även en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter jämfört
med klackhållplats eftersom dessa kommer längre fram vid övergångställe och
syns därmed bättre för övrig trafik.
Med denna lösning går det att ha full körbanebredd (7,0 meter).
Viss hastighetsdämpande åtgärd pga. att huvudvägen får en kurvigare
dragning.
Nackdelar
Eftersom fickhållplatser tar större plats i anspråk än timglashållplats och
klackhållplats kommer gång- och cykelbana behöva minskas till ca 1,5 meter
bred, vilket inte är optimalt för möte mellan gående och cyklister samt att det
blir trångt för bland annat rullstolar, barnvagnar och rullatorer. Det kan finnas
en möjlighet till mindre väderskydd, vilket i så fall skulle ge en något bredare
gång- och cykelväg. Bredden på en cykel räknas normalt som 80 cm, vilket
innebär att två cyklar inte kan mötas på en gångbana som är 1,5 m bredd. På
grund av den smala sektion som blir vid en fickhållplats så finns ingen
möjlighet att ha cykelbana genom området där hållplatserna finns.
Cykelbanan kommer därför upphöra innan hållplatserna. Sträckan som
kommer få smalare gångbanor samt vara utan cykelbana är ca 250 m.
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Eftersom det i dagslägen inte finns någon detaljprojektering av lösningen så
finns det risk att framförallt sikt, närhet till korsningar samt hållplatslängder
påverkar om alternativet går att utföra i praktiken.
I detta alternativ kommer 12-14 planerade parkeringsplatser behöva tas bort.
Detta får ses över i samband med detaljprojektering.
Fickhållplatser har ingen hastighetsdämpande funktion. För att göra
övergångstället i anslutning till hållplatserna så trafiksäker som möjligt för
oskyddade trafikanter kan trafikljus behövas. För att säkerställa
fordonstrafikens hastighet vid denna typ av lösning behövs ytterligare
hastighetsdämpande åtgärder. Det kan göras med förslagsvis färgad asfalt (för
att uppmärksamma förar på att det händer något här), komplettera med
vägmålning på körbanan exempelvis 30km/h och Skolväg som påminnelse för
förare samt se över behov av bullerräfflor (som gör att det vibrerar och låter i
bilen för att uppmärksamma förare).
Kostnader
Fickhållplats är den dyraste lösningen. Alternativet innebär omprojektering,
rivning, ombyggnation, nybyggnation, stillestånd hos entreprenörer, eventuellt
senare inflytt i kringliggande bostadshus, förskjutning i tidplan för hela
projektet. Dessutom kommer driften av gångbanan bli dyrare ju smalare den är,
eftersom den är för smal dör drifmaskiner måste den handskottas och/eller
handsopas.
Uppskattad tillkommande kostnad är 14 mkr exkl. vinterstopp.
Kostnader för tillkommande hastighetsdämpande åtgärder:
Trafikljus:
• Minst ett trafikljus behövs
• Kostnad för byggnation ca 100 000 kr
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
50 000 kr/år
Digitala hastighetskyltar:
• Kostnad för inköp ca 50 000 kr/st
• Ökad driftkostnad, påkörning, elfel, byte av lampor, service mm ca
5 000-10 000 kr/år

Sammanfattning
I beslutet från Kommunstyrelsen framgick att inom ramen för uppdraget ska
följande hänsyn tas:
1. Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
2. Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
3. Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
4. Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
5. Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
6. Kostnaden vara förklarlig
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Samhällsbyggnadskontoret förespråkar fortfarande timglashållplats/dubbel
stopphållplats som det bästa alternativet då trafiksäkerhet går före
framkomlighet, framförallt då Rösaringsvägen ligger i anslutning till skola.
Men för att möta upp ovanstående punkter är följande två alternativ de som
samhällsbyggnadskontoret föreslår:

Alternativ – Förskjuten klackhållplats
Utförandet av trafiklösningen ändras till klackhållplats med förskjutning och
med digital hastighetsskylt samt asfalt i avvikande färg kompletterad med
trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I området mellan bussarna anläggs
övergångsställe. Området förbereds också för eventuellt framtida behov av
trafikljus vid övergångstället.
1. Trafiken kommer inte stanna upp helt vid busstopp. Dock kommer det
bli stopp i ett körfält, men med möjlighet till omkörning av bussen om
sikten är fri i mötande körfält.
2. Mötestrafik är inte möjligt vid busstopp.
3. Genom enbart klackhållplats är trafiksäkerheten låg för oskyddade
trafikanter. För att höja trafiksäkerheten och göra den acceptabel
föreslås att det förbereds för trafikljus vid övergångställe mellan
busshållplatserna. För att hastighetsäkra området föreslås digitala
hastighetskyltar, målad asfalt i aktuellt område, komplettera med
vägmålningar i körbanan ( 30 km/h, Skolväg eller liknande) och
eventuellt målade bullerräfflor.
4. Det finns möjlighet till gångväg på båda sidor varav en sida även cykel,
men bredden gångvägen och gång- och cykelbanan kommer behöva
minskas vid hållplatserna.
5. Tidplanen påverkas av när omprojektering kan genomföras.
6. Kostnaderna påverkas av hur lång tid omprojektering tar, samt hur
mycket som måste rivas och byggas om.

Alternativ – Förskjuten fickhållplats
Utförandet av trafiklösningen ändras till fickhållplats med förskjutning och
med digital hastighetsskylt samt asfalt i avvikande färg kompletterad med
trafiksäkerhetshöjande vägmålning. I området mellan bussarna anläggs
övergångsställe. Området förbereds också för eventuellt framtida behov av
trafikljus vid övergångstället.
1. Trafiken kommer inte stanna upp vid busstopp.
2. Mötestrafik är möjligt vid busstopp.
3. Genom enbart fickhållplats är trafiksäkerheten låg för oskyddade
trafikanter. För att höja trafiksäkerheten och göra den acceptabel
föreslås att det förbereds för trafikljus vid övergångställe mellan
busshållplatserna. För att hastighetsäkra området föreslås digitala
hastighetskyltar, målad asfalt i aktuellt område, komplettera med
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vägmålningar i körbanan (30 km/h, Skolväg eller liknande) och
eventuellt målade bullerräfflor.
4. Det finns möjlighet till gångväg på båda sidor, dock blir dessa smala
(1,5m respektive 3,0 m). Förbi busshållplatserna går det inte att ha
separerad gång- och cykelbana. Oskyddade trafikanter får istället
samsas på den yta som finns. Normalbredd på cykel är 80 cm vilket gör
att två cyklar inte kan mötas på en gångbana som är 1,5 m bred.
Sträckan för smal gångbana blir ca 250 m lång.
5. Tidplanen påverkas av när omprojektering kan genomföras.
6. Kostnaderna påverkas av hur lång tid omprojektering tar, samt hur
mycket som måste rivas och byggas om.

Barnperspektiv
Trafiksäkerhet är en mycket viktig aspekt när barn rör sig på och omkring
trafikerade vägar. Barn har inte samma förmåga som vuxna att bedöma
hastigheter, risker och konsekvenser, vilket innebär att utformningen av
gaturummet måste hjälpa barn att ta sig fram på ett säkert sätt. Genom att
bygga trafiksäkra lösningar ökar rörelsefriheten för barn, vilket främjar både
självkänslan och hälsan. Att ta fram lösningar som sänker hastigheten på
fordonen gör att risken för olyckor minskar samt att krockvåldet vid en olycka
minskar och risken för allvarlig olycka eller dödsfall minskar.

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning av
anläggningsarbete i Tegelhagen, KS 20/0640, daterat den 25 september
2020
2. Planbeskrivning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) nr 1402, KS 15/0018,
daterad den 14 mars 2018
3. Trafikutredning Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Ramöll, daterad den
10 november 2017
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4. Trafikutredning Main Roads (Jurstabergsvägen, Tegelhagsvägen),
COWI, daterad den 13 september 2018
5. Inkomna yttranden över alternativ utformning av busshållplats på
Rösaringsäven, daterad den 8 oktober 2020

Beslut sänds till
 Mark- och exploateringsavdelningen
 Trafikförvaltningen
 Nobina
 Räddningstjänsten, Attunda
 LRF (lantbrukarnas riksförbund)
 Turako
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Kommunstyrelsen
Datum

2020-09-25

Vår beteckning

KS 20/0640

Brådskande ordförandebeslut om att ändra
inriktning av anläggningsarbete i Tegelhagen

UBK1000, v1.0, 2014-04-28 C:\Users\sa017\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OL095XIV\Brådskande ordförandebeslut om att ändra inriktning för anläggningsarbete i Tegelhagen_.docx

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra inriktning av pågående byggnation av
busshållplatslösningen på Rösaringsvägen, Tegelhagen, och att uppdra åt
samhällsbyggnadschefen att återkomma med en alternativ utformning av
busshållplatserna.
Motivering
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2020 fick styrelsen ta del av
information om att trafiksituationen kopplad till Rösaringvägen i området Tegelhagen
i Bro är komplicerad bland annat på grund av utformningen av en busshållplats. Det
finns uppfattningar om att det är stora problem med framkomligheten och det finns
oro över att det framöver kommer att bli fortsatt köbildning och besvärligt att ta sig
fram i området med den planerade permanenta trafiklösningen. Idag finns en
provisorisk lösning under byggnationstiden.
Syftet under sammanträdet var att ge kommunstyrelsen ren information om situationen
genom ett så kallat temaärende. På dagordningen fanns inget ärende om att några
beslut skulle fattas, inte heller om att ge förvaltningen uppdrag om att vidta åtgärder.
Anläggningsarbetet är redan i full gång men då kommunstyrelsen anser att alltför
många frågor kring trafiksituationen kvarstår beslutar kommunstyrelsen att
samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att se över trafiksituationen och återkomma
med förslag till en alternativ utformning av busshållplatsen och trafiksituationen i
övrigt till nästa sammanträde. Inom ramen för uppdraget ska följande hänsyn tas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trafiken ska inte stanna upp helt vid busstopp.
Mötestrafik ska vara möjligt samtidigt vid busstopp.
Trafiksäkerheten ska vara hög och kunna försvaras.
Båda sidor ska ha gångväg varav en sida även cykel.
Ombyggnationen ska ske snarast möjligt.
Kostnaden vara förklarlig.

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Enligt punkt A 8.5 i Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 29 januari
2020.

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

Antagen av Kommunfullmäktige 201-12-20 § 164
Laga kraft 2018-03-14
KS 15/0018

Detaljplan för

%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ 
Bro
Upplands-Bro kommun
Normalt planförfarande (enligt plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL)
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+DQGOLQJDU
Planprogram
Plankarta, uppdelad i tre blad, skala 1:1000
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Illustrationsplan, skala 1:2000
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse planprogram
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande
8WUHGQLQJDUIUDPWDJQDXQGHUDUEHWHWPHGGHWDOMSODQHQ WLGLJDUHXWUHGQLQJDUOLVWDVHM 
Arkeologi
Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, Arkeologistik AB, 2013
Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Arkeologistik AB, 2014
Kulturhistoriska utredningar och byggnadsbeskrivningar
Kulturhistorisk utredning för Tegelhagen i Bro, Upplands-Bro kommun, AKT Landskap, 2008
Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Stockholms
Byggnadsantikvarier AB, 2015
Naturvärden och landskapsbild
Landskapsanalys, Tyréns, 2008
Naturinventering, Tyréns, 2008
Spridningssamband i yttre delarna av Görvälnkilen, Ekologigruppen, 2010
Naturinventering vid Tegelhagen – naturvärden och konsekvenser av programförslag, Ekologigruppen
och Naturvatten, 2010 (innehåller inventering, beskrivning och bedömning av naturvärden i vatten
och på land inom strandskyddat område)
Naturvärdesbedömning, Ekologigruppen, 2016
PM Artskyddsförordningen, Ekologigruppen 2016
Dagvatten
Dagvattenutredning, Novamark, 2017 (med bilagorna; Beräkning av föroreningar Tegelhagen samt
Utredningsskiss översikt avrinningsområden)
.ROOHNWLYWUD¿N
30.ROOHNWLYWUD¿N7\UHQV
Buller
7UD¿NEXOOHUXWUHGQLQJcNHUO|I+DOOLQ$NXVWLNNRQVXOW$%
7UD¿N
7UD¿NXWUHGQLQJ5DPE|OO
Markföroreningar
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Bro Gårds Tegelbruk, Sweco, 2011
Utökad miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk, Sweco, 2011
Slutrapport miljöteknisk markundersökning vid Bro gårds tegelbruk inklusive riskbedömning och
nWJlUGVI|UVODJc)LQIUDVWUXFWXUH$%
Geoteknik
PM angående mark- och grundläggningsförhållanden, Ulf Johnson Geo AB, 2016
BeräkningsPM Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport, Geomind, 2017
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,1/('1,1*
%DNJUXQGV\IWHRFKKXYXGGUDJ
Bakgrund
Bro samhälle växer och det sker i huvudsak söderut, mot Mälaren.
I gällande översiktsplan från 2010 skapas förutsättningar för invånarantalet i Bro att fördubblas till år 2030. Bro har ett strategiskt
läge centralt i Mälardalsregionen med goda kollektiva förbindelser.
Såväl Stockholm, Enköping som Arlanda ligger cirka 30 minuters
resväg bort. Utbyggnaden mot Mälaren ger Bro en bättre kontakt
med vattnet. Möjligheterna för Bro att växa i andra riktningar än
söderut är begränsade. Detaljplaneområdet ligger inom tätortsavgränsningen för Bro samhälle.
Större delen av marken inom och kring planområdet hörde tidigare
till Brogårds säteri och har historiskt brukats som jordbruksmark,
samt som ängs- och hagmark. Kooperativa Förbundet (KF) köpte
Brogård under 1960-talet. Planen var att stora delar av KF:s industriella produktion skulle utvecklas här men av planerade etableringar kom enbart KF:s rikslager till stånd. I början av 2000-talet
DYVW\FNDGHVGHODUDYPDUNHQNULQJ%URJnUGRFKVnOGHVWLOO%UR+RI
golfbana. Planområdet består idag till övervägande del av skogsmark.

Syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort.
3ODQHQLQQHElUDWWÀHUERVWDGVKXVNHGMHUDGRFKYLOODEHE\JJHOVH
i varierande byggnadskaraktär kan uppföras och att kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse kan skyddas från rivning och förvanskning.
Syftet är också att större och sammanhängande naturområden
tillgängliggörs och utvecklas samt att värdefull natur inom bebyggelsen bevaras för att komma den nya stadsdelen tillgodo och
möjliggöra spridning för löv- och barrträdsarter. Totalt möjliggör
GHWDOMSODQHQI|UFLUNDERVWlGHU+XYXGGHOHQDYERVWDGVEHE\JJHOVHQNRPPHUDWWXSSI|UDVVRPÀHUERVWDGVKXV
Planområdet kännetecknas av en central huvudgata i nord-sydlig
riktning samt uppsamlande torg dit högre och tätare bebyggelse
koncentreras. Mot plangräns och omgivande landskap planeras för
OlJUHRFKJOHVDUHEHE\JJHOVH%H¿QWOLJQDWXUNDUDNWlUVNDLGHVVD
områden bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Byggrätter
placeras så att attraktiva lägen kan nyttjas och så att variationen
i landskapet kan framhävas. Detta innebär bland annat att ekologiska värdekärnor, spridningssamband och skyddsvärda träd
bevaras, samt att kulturvärden, i form av strukturer/samband och
viss bebyggelse, lyfts fram. Genom att skydda den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen (i det gamla tegelbruksområdet respektive
Fiskartorp) från rivning och förvanskning kan en kulturhistorisk
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kontinuitet upprätthållas i de nya strukturer och samband som
VNDSDV1\DE\JJUlWWHUnWHU¿QQVQlUPDUHlQKXQGUDPHWHUIUnQ
strandlinje, vilket innebär att strandskyddet måste upphävas inom
vissa områden.
Inom planområdets allmänna platsmark samt kvartersmark ska
dagvattenhantering ske med en stor andel lokalt omhändertagande
av dagvattnet (LOD), detta i syfte att låta de naturliga processerna
få en möjlighet att behandla dagvattnet. I detaljplanen säkerställs
LQRPDOOPlQSODWVPDUNGlUPHGO|VQLQJDUI|ULQ¿OWUDWLRQRFKI|Udröjning av dagvatten.
I planområdet ska möjligheterna till möten mellan människor
YDUDJRGDJHQRPYlOXWIRUPDGHR൵HQWOLJDVWUnNRFKNQXWSXQNter. Planområdet ska upplevas tillgängligt att vistas i och röra sig
genom även för dem som inte är bosatta i något av de nya kvarter
som skapas. För att Tegelhagen ska bli en levande stadsdel krävs
HQJHQRPWlQNWJHVWDOWQLQJDYSODQHUDGHR൵HQWOLJDPLOM|HULIRUP
av torg, stråk och parker etcetera. Kring planens centrala knutpunkter (torg) möjliggörs för handelsetableringar och inom omUnGHWSODQHUDVlYHQI|UR൵HQWOLJVHUYLFHLIRUPDYVNRODI|UVNROD
idrottsverksamhet och badplats. Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö i planområdets sydöstra del, kommer att bli
allmänt tillgängligt och sammanbindas med tegelbruksområdet via
HQVWUDQGSDUN*DWXVWUXNWXUHQP|MOLJJ|UI|UNROOHNWLYWUD¿NPHGHQ
hög turtäthet samt en god tillgänglighet för gående och cyklister.

3ODQSURFHVVHQ
Planuppdrag
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2011 §2, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för etapp 1
Tegelhagen genom normalt planförfarande.

Handläggning
Planarbetet inleddes 2008 och ett planprogram för detaljplaneområdet har upprättats. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2011-02-17. Samtidigt beslutades om uppdraget för framtagande av detaljplanen. Detaljplanearbetet handläggs därmed enligt
Plan- och bygglagen 1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808).
+DQGOlJJQLQJHQDYGHWDOMSODQHQVNHUPHGQRUPDOWSODQI|UIDUDQGH
Efter plansamrådet (2015-01-15 – 2015-02-23) och utställningen
(2016- 12-07 – 2017-01-23) togs en samrådsredogörelse respektive ett utställningsutlåtande fram (de båda dokumenten innehåller
sammanställningar av de skriftliga synpunkter som kommit in och
en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna). Planförslaget har, inför de olika planskedena, justerats
och kompletterats utifrån inkomna yttranden från remissinstanser,
fastighetsägare och andra berörda.
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Uppdrag

Programsamråd

Plansamråd

Utställning

Antagande

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning (KS)
Utställningstid
Antagande (KF)

3 december
15 januari-23 februari
16 november
7 december-23 januari
4:e kvartalet

2014
2015
2016
2016/2017
2017

)|UHQOLJWPHGRFKNDSPLOM|EDONHQ
I översiktsplanen för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) har
bedömningen gjorts att aktuellt planområde kan tas i anspråk för
ny bostadsbebyggelse. I översiktsplanen framgår att nya bebyggelVHRPUnGHQRFKI|UWlWQLQJDYEH¿QWOLJEHE\JJHOVHLQRPWlWRUWVDYgränsningen generellt bedöms vara positivt ur miljöhänseende.
Närheten till pendeltågsstationen ger möjlighet att resa kollektivt
vilket minskar behovet av bilanvändning. Även närheten till annan
EH¿QWOLJLQIUDVWUXNWXULRFKUXQW%URWlWRUWVRPYlJQlWHORFK9$
innebär fördelar. Genom att utgå ifrån och bygga vidare på be¿QWOLJDVWUXNWXUHUNDQSnYHUNDQSnODQGVNDSHWVDPWNRVWQDGHUI|U
YlJE\JJHQRFKOHGQLQJVXWE\JJQDGPLQLPHUDV9LGDUHXSSQnVHQ
god hushållning med marken genom att planera för en varierad bebyggelse, både vad gäller täthet och bostadsformer, där ytor frigörs
för allmänna ändamål.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt
miljöbalken 3 kap, samt riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt miljöbalken 4 kap (riksintressen enligt miljöbalken 4 kap.
XWJ|ULQWHKLQGHUI|UXWYHFNOLQJDYEH¿QWOLJDWlWRUWHU 'HWDOMSODQHQ
bedöms inte skada riksintresset för det rörliga friluftslivet. Allmänhetens tillgänglighet till Mälaren ska förbättras och säkerställas och
kopplingar norr- och söderut längs med stranden ska möjliggöras.
.RQÀLNWHUPHOODQULNVLQWUHVVHWI|UNXOWXUPLOM|YnUGRFKI|UHVODJHQ
ERVWDGVEHE\JJHOVHI|UHOLJJHU*HQRPKlQV\QWLOOEH¿QWOLJDNXOturmiljövärden bedöms de nya inslag som medges i detaljplanen
dock inte påverka riksintresset för kulturmiljövård på ett sådant
sätt att planen inte kan genomföras. Då planområdet bryter igenom
Görvälnkilen (en regional grönkil) har gröna kopplingar, i form av
grönytor och stråk med värden för kilen som helhet, säkrats. Detta
för att begränsa utbyggnadens negativa konsekvenser på naturmiljön och kilens funktioner.
Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet,
enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas (se avsnittet
Påverkan på miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga
områden).
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Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det
ändamål vilket området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär att skogsmark och delar av den tidigare tegelbruksmiljön ianspråktas för exploatering. Inom detaljplaneområdet
nWHU¿QQVORNDODNRPPXQDODVDPWUHJLRQDODQDWXUYlUGHQ9LVVDDY
de lokala samt kommunala värdena kommer att påverkas vid ett
plangenomförande. De negativa konsekvenserna består främst av
den tillkommande bebyggelsens intrång på tidigare oexploaterad
naturmark samt påverkan på riksintressant kulturmiljö. De viktigaste positiva konsekvenserna är bland annat att Mälarstranden
som attraktiv målpunkt för boende och besökare i Bro som helhet
förstärks, samt att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och byggnader runt Fiskartorpet och Tegelbruket rustas upp och bevaras.
Planläggningens inriktning, att den mark som exploateras ska
NXQQDXWQ\WWMDVH൵HNWLYWPHGI|UDWWVWRUDVDPPDQKlQJDQGH
naturområden kan bevaras. I och med utbyggnaden kan sammanhängande naturområden/grönsamband, kulturmiljöer (Fiskartorp,
Mälarstranden, kulturmiljölandskapet samt de delar av tegelbruket
som bevaras) och strandlinjen inom planområdet tillgängligöras.

Påverkan på riksintressen
Detaljplaneområdet ligger inom riksintresset Mälaren med öar
RFKVWUDQGRPUnGHQULNVLQWUHVVHI|U\UNHV¿VNHWRFKULNVLQWUHVVHI|U
kulturmiljövård.
Mälaren med öar och strandområden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon risk
att riksintresset för Mälaren med öar och strandområden påtagligt
skadas. Intrång kommer att göras i strandskyddat område, dels för
strandnära bebyggelse, men även för anläggande av parkmiljöer,
promenadstråk, bryggor och hamn. Bebyggelse planeras dock
främst i de delar av strandskyddet som består av redan ianspråktagen mark, tomtmark eller en brukad blandskog utan höga naturvärden.
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<UNHV¿VNHW
3ODQHQLQQHElUHQ|NDGEnWWUD¿NVDPWLQWUnQJLVWUDQGPLOM|HUPHG
anläggande av småbåtshamn och bryggor. Ett plangenomförande
bedöms dock inte påverka Mälarens vattenkvalitet eller rekryteULQJVHOOHUXSSYl[WRPUnGHQI|U¿VNSnHWWVnGDQWVlWWDWWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHUI|U\UNHV¿VNHWlUDWWYlQWD
Kulturmiljövård
En utbyggnad enligt detaljplanen förväntas påverka de västra
delarna av riksintresseområdet för kulturmiljövård, samt dess
kärnområde. Detaljplanen innebär att torkladan samt arbetarbostäder försvinner. Att bebyggelse kring tegelbruket försvinner
kompenseras med att den resterande miljön rustas samt att äldre
strukturer lyfts fram och åskådliggörs. Detaljplanen innebär också
att Fiskartorp tillgängliggörs och rustas, se avsnittet Kulturmiljö.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna på riksintresset
för kulturmiljövården som små.

Påverkan på miljökvalitetsnormer samt
ekologiskt särskilt känsliga områden
Utomhusluft
9LGGHWDOMSODQHULQJVNDKlQV\QWDVWLOOJlOODQGHPLOM|NYDOLWHWVQRUP
I|UXWRPKXVOXIW,GDJVOlJHW¿QQVLQJDNlQGDRPUnGHQL8SSODQGV
Bro kommun där normen för utomhusluft överskrids. Någon risk
bedöms inte heller föreligga för att normen ska överskridas inom
planområdet, bland annat då detaljplanen möjliggör för öppna
NYDUWHUVVWUXNWXUHURFKWUD¿NPlQJGHUQDLRPJLYQLQJHQEHG|PVEOL
måttliga.
Vattenkvalitet
0lODUHQ*|UYlOQlUSODQRPUnGHWVUHFLSLHQW9DWWHQDYULQQLQJIUnQ
planområdets norra delar kommer via Brobäcken att nå Broviken
VRPLQJnULYDWWHQI|UHNRPVWHQ0lODUHQ*|UYlOQ9DWWHQI|UHNRPsten omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk
RFKNHPLVNVWDWXV9DWWHQI|UHNRPVWHQ0lODUHQ*|UYlOQlUXQGHU
I|UlQGULQJ EODQGDQQDWMXVWHULQJLJHRJUD¿VNXWEUHGQLQJ 'HQ
preliminära vattenförekomsten uppnår god ekologisk status men
inte god kemisk ytvattenstatus. Förutom de ämnen som överskrids
i alla svenska vatten (kvicksilver och bromerade difenyleter) så har
vattenförekomsten även för höga halter i sedimenten av ämnena
kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföroreningar,
antracen och tributyltenn. För den ekologiska statusen är det främst
den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd som
indikerar risk men detaljlanen bedöms inte planen påverka parametern påtagligt.
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Ett åtgärdsprogram för Görvälns åtgärdsområde har upprättats som
ett samrådsmaterial och en bilaga till Förvaltningsplan 2016–2021
1RUUDgVWHUVM|QVYDWWHQGLVWULNWcWJlUGVSURJUDPPHWI|U*|UYlOQ
behandlar vilka typer av åtgärder som är aktuella att genomföra
inom Görvälns vattenförekomst och dess närområde. De åtgärder
som nämns är främst åtgärder knutna till jordbruk, enskilda avlopp
och reningsverk. Dagvattenrening tas dock upp som en åtgärd.
Dagvattendammar motsvarande 15 ha föreslås i området. Dagvattenåtgärderna gör troligen främst nytta i de tätbebyggda områden där dagvattenrening tidigare saknats. Planen kan dock sägas ta
sitt ansvar i relation till åtgärdsprogrammet eftersom planen inneKnOOHUÀHUDGDJYDWWHQGDPPDURFK|YHUVLOQLQJV\WRUVRPGHVVXWRP
bedöms vara överdimensionerade för området (Nova mark, 2017).
Buller
9LGGHWDOMSODQHULQJVNDKlQV\QWDVWLOOJlOODQGHPLOM|NYDOLWHWVnorm för buller. Normen uttrycks som att ”det ska eftersträvas
DWWRPJLYQLQJVEXOOHULQWHPHGI|UVNDGOLJDHৼHNWHUSnPlQQLVNRUV
hälsa´1RUPHQI|OMVQlUVWUlYDQlUDWWXQGYLNDVNDGOLJDH൵HNWHU
på människors hälsa av omgivningsbuller. Bullerstörningar från
EH¿QWOLJDRFKWLOONRPPDQGHJDWRUEHDNWDVPHGXWJnQJVSXQNWLGH
vid tidpunkten för detaljplanearbetets påbörjande, gällande bullerriktvärden och vägledningar, detta för att undvika negativa konsekvenser på boendemiljö och hälsa.
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Sydost om detaljplaneområdet ligger det ekologiskt särskilt känsligt området (ESKO) Broviken. Det omfattar själva stranden, de
strandnära bottnarna samt omgivande strandängar. I Broviken
nWHU¿QQVlYHQ1DWXUDRPUnGHWBroviken SE0110130. Området
består av två grunda vikar samt en mindre del av de omgivande
Broängarna. Detaljplaneområdet ligger skilt från Broviken och
dagvattenavrinningen från planområdets norra delar utformas så att
dagvattnet inte påverkar vattenmiljön negativt.
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3ODQGDWD
Läge och areal
Enköpingsvägen
Jursta gård

Jurstaberg

Bro C

Bro
stationsområde
Jurstabergsvägen

3ODQRPUnGHWVQRUGOLJDJUlQVnWHU¿QQVYLD*LQQO|JVYlJRFK$Vsurs väg, cirka 900 meter från Bro järnvägsstation. I öster gränsar
RPUnGHWPRW%UR+RI6ORWW*ROI&OXERFKlQJVRFKMRUGEUXNVPDUNLV|GHUPRW0lODUHQLYlVWHUPRWVPnKXVEHE\JJHOVHL5lWtarboda, Jurstabergsvägen samt i norr mot Ginnlögs väg och Bro
Stationsområde. Marken nord- nordväst om planområdet består av
skogs- och jordbruksmarker. Detaljplaneområdet mäter nästan 2,5
kilometer från norr till söder. Arealen uppgår till cirka 101 hektar
varav cirka 23 hektar ingår som vattenområde och cirka 78 hektar som markområde. Från detaljplaneområdets nordligaste del är
avståndet till Bro centrum cirka 1,2 kilometer.

Pendeltågsstation
Gi
nn
lög
sv
äg

Assurs väg

Järnväg

Rättarboda

Golfbana

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Brogård 1:84 och 1:4 som ägs
av KF Fastigheter AB samt Brogård 1:39 och 1:87 vilka är privatägda.

Mälaren
Fiskartorp
1 km

Aktuellt planområde (röd streckad linje)

7LGLJDUHVWlOOQLQJVWDJDQGHQ
Riksintressen

Kulturmiljövården
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap
0LOM|EDONHQ5LNVLQWUHVVHRPUnGHW%UREHVNULYVLWLOOK|UDQGH
värdetext som en centralbygd med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet som idag domineras av Bro kyrka och intilliggande gravfält samt Brogårds godskomplex, vilka präglas av det
sena 1800-talets anläggningar.
<UNHV¿VNHW
0lODUHQKDUDY)LVNHULYHUNHW QXPHUD+DYVRFKYDWWHQP\QGLJKHWHQ LVLQKHOKHWXWVHWWVRPULNLQWUHVVHRPUnGHI|U\UNHV¿VNHWHQOLJW
NDS0LOM|EDONHQ5LNVLQWUHVVHWLQQHElUDWW\UNHV¿VNHWVnOnQJW
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
närings bedrivande. Planens genomförande bedöms inte påverka
0lODUHQVnDWWP|MOLJKHWHUQDWLOO¿VNHI|UVlPUDV
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Enköpingsvägen
Jursta gård
Bro C

Bro
stationsområde

Jurstaberg
Jurstabergsvägen

Mälaren med öar och strandområden
Planområdet ingår i sin helhet i riksintresset för Mälaren med öar
och strandområden enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, med avseende på
WXULVPRFKIULOXIWVOLY5LNVLQWUHVVHWLQQHElUEODQGDQQDWDWWH[SORDtering och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets naturoch kulturvärden. Inom området skall turismens och det rörliga
friluftslivets intressen särskilt beaktas.

Pendeltågsstation
Gi
nn
lög
sv
äg

Assurs väg

Järnväg

Rättarboda

Golfbana

Mälaren
Fiskartorp
1 km

Aktuellt planområde (röd streckad linje)
i förhållande till riksintresseområde för
kulturmiljövård
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Natura 2000
&LUNDPHWHU|VWHURPSODQRPUnGHWL%URYLNHQnWHU¿QQVHWW
Natura 2000-område (Broviken SE0110130). Området består av
två grunda vikar samt en mindre del av de omgivande Broängarna.
Natura 2000-områden beslutas av regeringen och utgör skydd
för bevarande av särskilt betydelsefulla livsmiljöer och skydd av
hotade växter och djur. Alla beslutade Natura 2000-områden har
status som riksintresse.

Strandskydd
C3
"
)

Planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken. Inom planområdet gäller strandskydd om hundra meter upp
på land från strandlinjen. Ut i vattnet från strandlinjen sträcker
sig ett utvidgat strandskydd om trehundra meter (Länsstyrelsen i
Stockholms län, beslut för Upplands-Bro kommun 2014-09-16, dnr
511-39869-2012).

C2
"
)

1 km

Länsstyrelsen fattar beslut om upphävande av strandskydd då arbetet med detaljplanen påbörjades före den 2 maj 2011 och samtidigt
berör ett statligt vattenskyddsområde. En sammanfattning av komPXQHQVDQV|NDQRPXSSKlYDQGHLQRPEHU|UGDGHODU¿QQVLNDSLWOHW
Upphävande av strandskydd.

Aktuellt planområde (röd streckad linje)
omfattas av upp till 300 meter strandskydd
ut i vattnet (rosa markering) och 100 meter
strandskydd upp på land från strandlinjen.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, karta
tillhörande beslut 2014-09-16

Vattenskyddsområde östra Mälaren

Regionala planer och program
RUFS
I den regionala utvecklingsplanen 2010 är planområdet utpekad
som regional stadsbygd med utvecklingspotential samt övrig regional stadsbygd.
Planområdet ingår i Görvälnkilen, en av Storstockholms tio gröna
kilar vilka sträcker sig från ytterkanterna in till Stockholms centrala delar. I princip all mark mellan Bro samhälle och Mälaren,
således hela Tegelhagen, ingår i Görvälnkilen. En av Görvälnkilens
värdekärnor utgörs av det öppna kulturlandskapet öster om detaljplaneområdet och innefattar golfbanan, Brogård och Bro kyrka. Ett
så kallat svagt samband ingår i detaljplaneområdets norra delar.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Enköpingsvägen
Jursta gård

Jurstaberg

Bro C

Bro
stationsområde
Jurstabergsvägen

Större delen av planområdet ingår i utökat vattenskyddsområde
DYUnYDWWHQWlNW9DWWHQVN\GGVRPUnGHWlULQGHODWLLQWDJVRPUnGHQ
samt en primär och sekundär skyddszon. Den primära skyddszonen
omfattar vattenområdet samt en 50 meter bred strandremsa längs
0lODUHQRFKVW|UUHWLOOÀ|GHQ'HQVHNXQGlUDVN\GGV]RQHQVWUlFNHU
VLJLQRPSODQRPUnGHWXSSWLOO$VVXUVYlJ,QRPVN\GGV]RQHQ¿QQV
det speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem.

Pendeltågsstation
Gi
nn
lög
sv
äg

Assurs väg

Järnväg

Rättarboda

Golfbana

Mälaren
Fiskartorp
1 km

Aktuellt planområde (röd streckad linje) i
förhållande till östra Mälarens vattenskyddsområde
med en primär och en sekundär skyddszon (den
primära skyddszonen omfattar Mälaren samt en
femtio meter bred strandremsa)
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Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 2010 skapas förutsättningar för att
invånarantalet i Bro samhälle ska kunna växa. Målsättningen är att
GHWVND¿QQDVHQSODQEHUHGVNDSI|UFLUNDLQQHYnQDUHLNRPPXQHQcUYDUFLUNDSHUVRQHUERVDWWDL%URVDPKlOOH
Utbyggnad ska dels ske genom förtätning och dels genom utvidgning av samhället, då framförallt i riktning mot Mälaren. Planområdet ingår i tätortsavgränsningen av Bro och är i översiktsplanen
utpekat för ny bostadsbebyggelse. Mellan 1200-1400 bostäder bedöms i översiktsplanen kunna rymmas inom aktuellt planområde.
I arbetet med att koppla samman nuvarande Bro med Mälaren och
nya tätortsdelar söder om järnvägen bedöms det i översiktsplanen
bland annat vara viktigt att:
• lyfta fram grönstrukturen och samtidigt möjliggöra för kompletteringsbebyggelse
• anpassa tillkommande bebyggelse efter Bros måttliga skala
PHGOlJUHEHE\JJHOVH GlUÀHUWDOHWE\JJQDGHULQWHlUPHUlQ
fyra våningar höga)
• skapa förbättrade förutsättningar för gående/cyklister samt kolOHNWLYWUD¿N
• skapa förbättrad tillgänglighet till Mälaren
• främja en god tillgång till kommunal service
Avvikelser från översiktsplanen:
• Under arbetsprocessen med detaljplanen har det framkommit
att planområdet bedöms kunna innehålla ett större antal bostäder (cirka 1500) utan att ytterligare grönytor behöver ianspråkWDV'HWK|JUHDQWDOHWERVWlGHULQQHElUÀHUU|UHOVHULQRPRFK
till/från planområdet. Detta är betydelsefullt för främjande av
möten mellan människor och därmed känslan av trygghet. Ett
VW|UUHDQWDOERVWlGHUlURFNVnHQI|UXWVlWWQLQJI|UNROOHNWLYWUD¿kanslutning.
• I enlighet med översiktsplanen möjliggörs i detaljplanen för
mestadels två-, till fyravåningshus. Avsteg från denna skala
görs i huvudsak runt planområdets torgbildningar där det möjliggörs för femvåningshus och inom begränsade delområden
WLOOnWVVH[YnQLQJDU9DULDWLRQHULYnQLQJVDQWDOVNDSDUROLNDW\per av stadsrum och kvarter med skiftande karaktärer. Genom
att bygga på höjden förbättras också möjligheten att värna och
utveckla grönstrukturen.
• Placeringen av det utpekade öst-västliga grönstråket skiljer sig
mellan detaljplanen och den i översiktsplanen utpekade sträckQLQJHQ0|MOLJKHWHUDWWU|UDVLJL|VWYlVWOLJULNWQLQJnWHU¿QQV
i detaljplanen både söder och norr om den i översiktsplanen
tänkta grönförbindelsen.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : Planbeskrivning laga kraft Tegelhagen nr 1402 komprimerad

Sida 16 av 83

Detaljplaner och förordnanden
Större delen av planområdet är sedan tidigare inte planlagt.
Följande planer ligger dock inom detaljplaneområdet:
1. Detaljplan för Jurstabergsvägen, laga kraft 2006-04-12.
3ODQQXPPHU+XYXGVDNOLJPDUNDQYlQGQLQJKXYXGJDWD
Genomförandetiden har gått ut. Gatumark berörs av aktuell
detaljplan.
2. Detaljplan för Brogård (Brogård 1:88 samt del av Brogård
 ODJDNUDIW3ODQQXPPHU+XYXGVDNOLJ
markanvändning: golfbana. Genomförandetiden går ut 201909-17. Golfanläggning berörs av aktuell detaljplan.
3. Stadsplan 2 för del av Jursta, fastställd 1977-01-11.
3ODQQXPPHU+XYXGVDNOLJPDUNDQYlQGQLQJSDUN
Planens genomförandetid har gått ut. Parkmark berörs av aktuell detaljplan.
För detaljplan nummer två i listan ovan kvarstår genomförandetid.
Detaljplanen för Tegelhagen innebär dock att delar av även denna
detaljplan ersätts av aktuell detaljplan.

Kulturmiljöprogram
Ett fördjupat kulturmiljöprogram för den södra kommundelen togs
fram under 1999 - 2000. Området Bro kyrka - Brogård är en miljö
som speglar att bygdens centrum kontinuerligt funnits på platsen
från järnåldern och in på 1900-talet. Programmet innehåller rekommendationer för både Fiskartorp och Tegelbruksområdet.

Grönplan
I Grönplan för Upplands-Bro kommun (2008) anges aktuellt planområde som utvecklingsområde för bostäder. I grönplanen föreslås
att ett grönstråk i öst-västlig sträckning möjliggörs genom planområdet. Enligt grönplanen ska även ett öst-västligt grönstråk längs
Mälarstranden bevaras. I detaljplanen säkerställs grönstråk med
natur- och parkmark. I strävan efter en väl avvägd markanvändning
avviker detaljplanen något från grönplanens anvisningar vad gäller
placeringen och utformningen av grönstråk.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Planprogram
Ett planprogram ligger till grund för arbetet med detaljplanen. Till
höger syns strukturkartan från planprogrammet tillsammans med
ny plangräns (röd) samt planerade bebyggelseområden (ljusgråa
fält). I detaljplanen har avvikelser från planprogrammets viljeriktning gjorts till följd av fördjupade analyser och avvägningar mellan
olika intressen. Avvikelserna är följande:
• Fler bostäder genom ökad täthet inom planerade bebyggelseområden. Avvikelse till följd av ambition om bättre hushållning
med den mark som ianspråktas.
• Fler sammanhängande grönområden sparas.
• Plats för skolor och idrottsplats har tillkommit. Detta för att
tillgodose de behov som ett genomförande av detaljplanen
beräknas medföra.
• +lQV\QVWDJDQGHWLOOQ\DIRUQI\QG
• Fastigheten Jursta 3:5 har utgått från detaljplaneområdet i
enlighet med aktuell fastighetsägares önskemål. Förändringar
av planområdesgränsen i öster beror på förändrade markägoförhållanden.
• En detaljplan istället för tre separata, detta för att åstadkomma
ett tydligare helhetsgrepp.
• Särskilt miljöprogram och gestaltningsprogram har ej upprättas, relevanta aspekter inkluderas istället i planbeskrivningen.

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning upprättades i samband med framtagande av
planprogram, samråd hölls då med Länsstyrelsen kring avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen. Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har
därmed upprättats. En sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivQLQJHQ¿QQVLNDSLWOHWKonsekvenser av planens genomförande.
200 m

Strukturkarta från planprogram tillsammans
med ny plangräns (röd linje) samt planerade
bebyggelseområden (ljusgråa fält)
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)g5876b771,1*$5
1DWXU
Mark och vegetation
Planområdet består till största delen av kuperad blandskog med
både barr- och lövträd. Inslag av äldre och yngre ek, äldre tallskog
samt sump- och strandskog utgör naturvärden i planområdet. En
YnWPDUNnWHU¿QQVlYHQLSODQRPUnGHWV|VWUDGHO,GHEUDQWDUHSDUWLHUQDnWHU¿QQVKlOODURFKHOOHUEORFNULNWHUUlQJ,GHOlJUHSDUWLHUQD
Yl[HUJUlV|UWHURFKO|YVO\+LVWRULVNWKDURPUnGHWKDIWHQVNLItande markanvändning och har huvudsakligen fungerat som utmark
H[HPSHOYLVWLOOEHWHVPDUNRFKVNRJVUHVXUV WLOO%URJnUG9HJHtationen är i huvudsak ung då skogen successivt brett ut sig över
planområdet. Spår av lertäkter från tiden då tegelbruket var i drift
¿QQVLODQGVNDSHW6NRJVEU\QDYLKXYXGVDNWlWO|YVNRJEU\WHU
den öppna landskapsbilden och omgärdar planområdet i öster samt
QRUU,SODQRPUnGHWVQRUGOLJDGHOQRUURPVNRJVEU\QHWnWHU¿QQV
jordbruksmark. I planområdets södra del ansluter Bro gårdsväg
från Bro kyrka till Fiskartorp, vägen omgärdas av grova alléträd
YLONDlUELRWRSVN\GGDGH9LGDUHLQJnULGHWDOMSODQHRPUnGHWHQFLUND
PHWHUOnQJVWUDQGVWUlFND9HJHWDWLRQHQQlUPDVWVWUDQGOLQMHQ
består till stora delar av strandskog och av täta cirka 10-30 meter breda vassbälten. Området kring tegelbruket är sedan tidigare
XWI\OOWLYDWWQHWRFKHQVW|UUHRFKGHOYLVUDVHUDGEHWRQJNDM¿QQVL
anslutning till tegelbruket. Fyllningar inom strandskyddszonen har
också utförts kring bebyggelsen öster om tegelbruket.

Sumpskog

Barrskog

Ädellövskog

Ängs- och hagmark

Hällmarkstallskog

Åkermark

Blandskog

Öppen gräsmark

Lövskog

Djurliv
Stranden inom planområdet rymmer lokala till kommunala värden
och har bland annat en rik bottenfauna, samt värden för kräftor
RFKOHNRPUnGHQI|U¿VN9LGP|WHWPHOODQYDWWHQRFKODQGPLOM|HU
nWHU¿QQVO|YVNRJPHGLQVODJDYG|GYHGVRPKDUI|UXWVlWWQLQJDU
I|UDWWK\VDVN\GGVYlUGDDUWHUEODQGDQQDWInJODUÀDGGHUP|VVRFK
insekter. Blockig mark vid stranden skapar också många små livsmiljöer för olika arter, till exempel groddjur. Planområdets brynmiljöer med äldre lövträd utgör livsmiljöer för arter som gynnas
av ljus och värme, samt utgör viktiga områden för insekter, fåglar
RFKÀDGGHUP|VV'HVDOL[DUWHU VlOJSLORFKYLGHQ VRP¿QQVLQRP
planområdet är särskilt värdefulla för bin och andra pollinerande
insekter under tidig vår då blommande salix utgör deras viktigaste
QHNWDUNlOOD0HULQIRUPDWLRQRPVSHFL¿NDGHORPUnGHQ¿QQVLPLOjökonsekvensbeskrivningen.
En kompletterande undersökning av områdets djurliv, med fokus
SnÀDGGHUP|VVRFKYDWWHQVDODPDQGUDUJHQRPI|UGHVXQGHUK|VWHQ
2015 (PM Artskydsförordningen, Ekologigruppen 2016). Under
LQYHQWHULQJHQREVHUYHUDGHVHQEDUWHQJDPPDOÀDGGHUPXVNRORQLL
ett av husen. Alla hus bedöms kunna vara potentiella koloniplatser
I|UÀDGGHUP|VV+XVPHGÀDGGHUPXVNRORQLHUlUVN\GGDGHHQOLJW
/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

200 m

Planområdets förutsättningar avseende natur i
förhållande till planerade bebyggelseområden
(ljusgråa områden). Landskapet öster om
SODQRPUnGHW EOnVNUD൵HULQJ KDUI|UlQGUDWV
och utgörs idag av en golfbana
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artskyddsförordningen under själva kolonitiden, sommaren. Övrig
tid har inte husen något skydd. När det gäller koloniplatser går det
GRFNJDQVNDOlWWDWWNRPSHQVHUDJHQRPDWWE\JJDÀDGGHUPXVKRONDU
som sätts upp i en lämplig livsmiljö, förslagsvis kring Fiskartorpet
och utmed stranden.
,QYHQWHULQJHQYLVDUlYHQDWWGHWLQRPGHWDOMSODQHRPUnGHWLGDJ¿QQV
fyra vattensamlingar som potentiellt kan hysa större vattensalamanGHU'HW¿QQVLQJDUDSSRUWHUDGHI\QGDYVW|UUHYDWWHQVDODPDQGHUL
GHVVDGDPPDUGlUHPRW¿QQVGHWI\QGDYPLQGUHYDWWHQVDODPDQGHU
i en av dammarna. Detaljplanen kommer att innebära att totalt fem
nya dagvattendammar byggs inom området. De kommer att ligga
utspridda från söder till norr och möjliggöra en spridning mellan
dessa vatten. Ett helt nytt spridningssamband för våtmarkslevande
arter kommer därmed att skapas.

Naturvärdesbedömning
Lokalt värde
Kommunalt värde
Regionalt värde

Mer utförliga beskrivningar av genomförd inventering och framWDJQDnWJlUGVI|UVODJ¿QQVLPM Artskyddsförordningen (Ekologigruppen 2016).

Landskapsbild
Landskapsbilden inom planområdet är karaktäristisk för stora delar
av Upplands-Bro kommun och präglas av Mälarens stränder med
YLGDXWEOLFNDU5XQWSODQRPUnGHWnWHU¿QQV|SSQD\WRULIRUPDY
vattenrum, golfanläggning och åkermark, förutom i väst där planområdet angränsar till bebyggelse och skogsmark. Planområdet
YDULHUDULK|MGRFKRPUnGHWVK|JVWDSXQNWnWHU¿QQVFLUNDPHWHU
|YHU0lODUHQ+|MGSODWnHUQDRFKVNRJVEU\QHQHUEMXGHUXWEOLFNDU
över Mälaren, golfbanan och kulturmiljöer med äldre bebyggelse. I
GHWDOMSODQHRPUnGHW¿QQVHWWDQWDOVW|UUHVROLWlUDHNDURFKÀHUDlOGUH
tallar som utgör karaktärsskapande element i landskapet. Längs
%URJnUGVYlJVRPDQVOXWHUWLOO)LVNDUWRUSnWHU¿QQVDOOpWUlGVRPKDU
HWWVWRUWYlUGHI|UODQGVNDSVELOGHQ$OOpWUlGHQnWHU¿QQVVWUD[|VWHU
om planområdesgränsen vid Fiskartorp.

200 m

,GHQWL¿HUDGHQDWXUYlUGHQDY
lokalt, kommunalt och regionalt
intresse i förhållande till planerade
bebyggelseområden (ljusgråa områden)

Fiskartorpsängen med
utblickar över öppna ytor
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*HRWHNQLVNDI|UKnOODQGHQ
En översiktlig sammanställning av planområdets markförhållanden visar att marken i huvudsak består av morän, lera/silt
och berg i dagen. De högre partierna i området omfattas av berg
i dagen och tunna jordtäcken, medan de mer låglänta partierna
består av lera. Inom områden med lera/silt är möjligheterna till
LQ¿OWUDWLRQVPn%lWWUHI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UYDWWHQUHQLQJRFK
À|GHVUHJOHULQJ¿QQVLQRPPRUlQPDUNHQ VHGDJYDWWHQXWUHGning, Novamark, 2017). Marken kring Tegelbruket består delvis
av fyllnadsmassor vilket medfört stabilitetsproblem. En utbyggnad i anslutning till utfyllnadsområdet, enligt detaljplanen, kräver inför exploatering fortsatt utredning av områdets stabilitet
(skredrisk) samt risken för marksättningar. Detta för att kunna
bestämma omfattningen av eventuella markförstärkningsårgärder. I utarbetat PM angående mark- och grundläggningsförhållanden (Ulf Johnson Geo AB, 2016) lyfts följande geotekniska
utredningar som nödvändiga att genomföra: bestämning av
lerans skjuvhållfasthet, undersökning av utbredningen av det
lösa lerlagret under fyllningen samt beräkning av storleken på
eventuella kvarstående och framtida sättningar (stabilitetsberäkningar).
Efter utställningen av detaljplanen genomfördes en kompletterande geoteknisk undersökning inom det utfyllda området vid
Tegelbruket (Geomind, 2017). Markens egenskaper i området
bedöms ej begränsa den planerade exploateringen i området,
detta så länge nya laster tas omhand genom anpassad grundläggning. Planerad byggnation närmast/i hamnparken (väster
om lokalgatan) behöver pålgrundläggas (borrade pålar in i
berg) på grund av den stora fyllningsmäktigheten. Eventuella
övriga konstruktioner i området ska anpassas till de geotekniska
förhållandena varpå utfyllnader och tillkomsten av nya laster
EHK|YHUEHJUlQVDV9LGVWUDQGHQVNDODQGIlVWHQI|UEU\JJDQläggningen och övriga konstruktioner grundläggas med behörig
säkerhet mot markbrott och eventuellt kan pålar bli aktuellt
beroende på laster från brygganläggningen.

Berg i dagen eller
under tunt jordtäcke
Morän
Lera/Silt
%H¿QWOLJI\OOQLQJ

200 m

Geotekniska förhållanden och planerade
bebyggelseområden (ljusgråa områden)

9DWWHQRPUnGHQ
,SODQRPUnGHWLQJnUKHNWDUYDWWHQRPUnGH9DWWHQYHJHWDWLRQ
är generellt rikligt förekommande och täcker mer än hälften av
ERWWHQ\WDQOlQJVKXYXGGHOHQDYVWUDQGVWUlFNDQ9LG)LVNDUWRUSsudden och tegelbruket är täckningsgraden lägre, mellan 10 och
SURFHQW9DVVRFKVPDOYDWWHQSHVWlUGHYDQOLJDVWI|UHkommande arterna. Botten utgörs huvudsakligen av lera eller
sandblandad lera utom vid Fiskartorpsudden och Tegelbruket
GlUVWHQlUGRPLQHUDGH9LG)LVNDUWRUSWRPWPDUNHQLRPUnGHWV
norra del samt inom stranden vid tegelbruket växer ingen eller
enbart sporadisk övervattenvegetation.
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%H¿QWOLJEHE\JJHOVH
,QRPSODQRPUnGHW¿QQVEH¿QWOLJEHE\JJHOVHYLG)LVNDUWRUSRFK7HJHOEUXNHWLQWLOO0lODUHQVDPWYLG+XVE\WRUSVWUD[QRUURP$VVXUV
väg. Större delen av planområdet ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Kärnan i riksintresset utgörs av Brogård,
Bro kyrka och intilliggande gravfält. Utbyggnaden av Tegelhagen
berör riksintresseområdets västra delar och tangerar kärnområdet.
Marken i planområdet har historiskt haft skiftande markanvändning
men har i huvudsak fungerat som utmark till Brogård. Tegelbruket
anlades under mitten på 1800-talet och ingick i den sammanhängande storgårdsmiljön (tillsammans med herrgården, Bro kyrka och
Fiskartorp) som utgjorde bygdens centrum från järnåldern och en
bit in på 1900-talet.

+XVE\WRUS

Tegelbruket

Fiskartorp
7UD¿NHQPHGnQJEnWWLOO%URVWDUWDGHRFKGHWlUWUROLJWDWW
EH¿QWOLJEHE\JJHOVHYLG)LVNDUWRUSHWlUVDPWLGDPHGGHWWDcQJEnWVWUD¿NHQLQQHEDUJRGDP|MOLJKHWHUWLOOYDUXOHYHUDQVRFK)LVNDUtorp kom att bli en samlingspunkt för folk i bygden. Platsen var ett
QDWXUOLJWOlJHI|UD൵lUVU|UHOVHXQGHUVOXWHWDYWDOHWWLOOWLGLJW
WDORFKKlUOnJRFNVnHQKDQGHOVERGcQJEnWVWUD¿NHQSn
Mälaren avtog från 1930-talet till förmån för järnvägen och Fiskartorp förlorade därmed sin roll som knytpunkt. Bebyggelsen karaktäriseras av småskalighet och strukturen är oregelbunden. Tomtens
JUlQVPRWRPJLYQLQJHQlUGL൵XVRFKJnUGVSODQHQElUSnVSnUDY
ett traditionellt byggnadssätt med byggnader för olika funktioner.
%HE\JJHOVHQPHGXQGDQWDJIUnQnQJEnWVEU\JJDQ¿QQVLKXYXGVDN
NYDUlYHQRPGHW¿QQVHWWUHVWDXUHULQJVEHKRY'HW¿QQVlYHQVSnU
av trädgårdsodlingar, exempelvis genom fruktträd och syrener. I
övrigt dominerar slyvegetation på tomtmarken.

Fiskartorp
1. Ladugård
3. Handelsbod
5. ”Sjövillan”
7. ”Kaptensvillan”

200 m
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Fiskartorp

%H¿QWOLJEHE\JJHOVHL)LVNDUWRUS

2. Redskapsbod
4. Sommarkök
6. Mangårdsbyggnad
8. Båthus
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Skyddsvärd bebyggelse
Inom Fiskartorp är bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och
den äldre mangårdsbyggnaden, den yngre mangårdsbyggnaden
(kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt ladugården bedöms
rymma höga kulturhistoriska värden. Skalan på bebyggelsen är
som högst en våning med inredd vindsvåning.
De två mangårdsbyggnaderna har timmerstomme på sockel av
QDWXUVWHQ7DNHQlUÀDFNDRFKWlFNWDPHGWYnNXSLJWWHJHO)DVDderna är putsade, den äldre i ljusgult och den yngre i rosa. Knutar
och fönsteromfattningar är slätputsade och vitmålade. Utmed östra
långsidan har den äldre mangårdsbyggnaden en låg panelklädd och
gulmålad tillbyggnad. Den yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan) har huvudingång med öppen farstukvist. På den östra långsidan ligger en mindre panelklädd farstutillbyggnad. På södra sidan
OLJJHUHQJODVDGYHUDQGDPHG¿JXUVnJDGGHNRU,QYlQGLJW¿QQVL
båda mangårdsbyggnaderna bevarade eldstäder i form av kakelugnar respektive murade spisar med kåpor och järnspis. Karaktärsdrag att värna (större bostadsbyggnader/Mangårdsbyggnaderna):
• Socklar av natursten
• Fasader med ljust avfärgad spritputs, slätputs vid fönster och
knutar
• Flack takvinkel, sadeltak, rött taktegel
• Skorstenar med bart tegel, har sannolikt varit putsade och
försedda med krön
• Tvåluftsfönster med spröjs samt enstaka fönster i andra format
• 7LOOE\JJQDGHURFKYHUDQGRULWUlLOlWWDUHXWI|UDQGH¿QDUH
dimensioner, klädda med stående panel och till stor del uppglasade med spröjsade fönster. Lövsågade detaljer och foder i
verandor, tunna tak täckta med papp eller plåt
Sjöstugan är en mindre sommarbostad precis i sjökanten. Den har
synlig rödfärgad timmerstomme, brädklädda och vitmålade knutar,
WDNWlFNWPHGWYnNXSLJWWHJHORFKSUR¿OHUDGHWDNWDVVDU6NRUVWHQHQ
är putsad och förkortad. På gaveln mot sjön ligger en glasveranda.
På den norra gaveln ligger en liten farstutillbyggnad. Invändigt
¿QQVEHYDUDGHIRGHURFKVRFNODUVDPWG|UUDURFKHQQLVFKI|UHQ
NDPLQ9LGVM|VWXJDQVYlVWUDJDYHOVLWWHUHQOLWHQG|UUVRPRFNVn
hänger samman med sommarköket. Sommarköket är en liten byggnad med pulpettak med en låg tillbyggnad vid sjöstugan. Invändigt
¿QQVHQPXUDGVSLVPHGNnSDRFKHQMlUQVSLVVDPWlOGUHHQNOD
foder och socklar.
+DQGHOVERGHQlUHQVPDOOnQJVWUlFNWE\JJQDGPHGHQVRFNHODY
QDWXUVWHQGHOYLVSnSOLQWDU9lJJDUQDlUNOlGGDPHGU|GIlUJDGSDQHORFKWDNHWPHGWYnNXSLJWWHJHO3nIUDPVLGDQ¿QQVWUHG|UUDURFK
en pardörr. Samtliga är målade med mörkockra. Foder kring dörrar
och fönster är släta men avslutas med en spets som ger ett karaktäristiskt utseende. Invändigt består handelsboden av tre isolerade
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rum med äldre spegeldörrar, foder och snickerier. Byggnaden har
använts som sommarbostad. I den norra delen ligger oisolerade
förrådsrum och en trappa upp till loftet. Intill ligger en bod med
fasader i rödfärgad panel och med två dörrar målade i mörkockra.
Karaktärsdrag att värna (enklare bostäder/handel/Sjövillan, sommarköket och handelsboden):
• Socklar eller plintar av natursten
• 5|GIlUJDGHIDVDGHUDYEDUWWLPPHUORFNSDQHOHOOHUORFNOLVWSDnel, vattbräda
• 9LWPnODGHNQXWDUWDNIRWVEUlGHUYLQGVNLYRU
• Flack takvinkel, sadeltak, rött taktegel
• Skorstenar
• 9LWPnODGHNQXWDUYLQGVNLYRU
• Lövsågade och ofta vitmålade detaljer vid verandor, foder vid
dörrar och fönster
• Tvåluftsfönster med spröjs
• 7LOOE\JJQDGHURFKYHUDQGRULWUlLOlWWDUHXWI|UDQGH¿QDUH
dimensioner, till stor del uppglasade med spröjsade fönster
Lövsågade detaljer och foder i verandor, tunna tak täckta med
papp eller plåt
• Enkla dörrar och pardörrar utan glasning klädda med liggande
panel, målade med mörkockra
Ladugården är en timrad länga med stensockel och en tillbyggnad av tegel vid den östra gaveln. Timret ligger delvis bart och är
rödmålat, andra delar är klädda med rödfärgad panel. Taket är täckt
med tvåkupigt tegel. Ladugårdsbyggnaden är invändigt ombyggd
till några mindre sommarbostäder vilket är märkbart i fasaderna
GlUGHWVLWWHUÀHUDROLNDW\SHUDYI|QVWHURFKG|UUDU.DUDNWlUVGUDJ
att värna (ekonomibyggnader/Ladugården/bodar/skjul):
• Socklar eller plintar av natursten
• 5|GIlUJDGHIDVDGHUDYEDUWWLPPHUORFNSDQHOHOOHUORFNOLVWSDnel
• Flack takvinkel, sadel- eller pulpettak rött tvåkupigt taktegel
eller korrugerad plåt
• Bräd- eller panelklädda dörrar och portar, målade med
mörkockra
• Enkla fönstersnickerier, vitmålade
Övriga karaktärsdrag att värna (marken):
• Låga terrassmurar i trädgården samt i sjökanten
• Öppna gräsytor, äldre odlingsytor
• Klippta häckar av syrén och snöbärsbuskar
• Fruktträd
• Solitära lövträd
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Tegelbruket
Tegelbruket anlades under mitten på 1800-talet och ingick i den
sammanhängande storgårdsmiljön (tillsammans med herrgården,
Bro kyrka och Fiskartorp). Omkring år 1900 omvandlades bruket
till ett modernt tegelbruk. Bruket, som var i drift fram till 1966,
köptes 1971 av KF som använde den nedlagda torkladan som lager.
Efter det har ladan bland annat använts som fabrikslokal för tillverkning av kattsand, uppställningsplats samt verkstad. Trots den
VNLIWDQGHPDUNDQYlQGQLQJHQ¿QQVGHWIRUWIDUDQGHVWUXNWXUHUNYDU
som ger förståelse för hur bruket en gång fungerade. Bland annat
syns detta i den gamla bruksgatan, samt i en del av bebyggelsen
och i banvallen för den smalspåriga järnväg som användes till att
transportera lera ifrån täkten strax norr om bruket. Många av de
byggnader som varit väsentliga för tegelframställningen har rivits
RFKDYGHQWLGLJDUHEHE\JJHOVHQ¿QQVGHWnWWDE\JJQDGHUNYDU
%\JJQDGHUnWHU¿QQVXWVSULGGDLHQQRUGV\GOLJD[HO'HWLGLJDUH
arbetarbostäderna används fortfarande som bostäder. Generellt har
bostäderna en låg standard och är i huvudsak i dåligt skick. En av
DUEHWDUERVWlGHUQDLIRUPDYHQWUlE\JJQDG QUSnNDUWDQ lUÀ\Wtad från Bro samhälle där den tidigare fungerade som gästgiveri.
%ODQGGHEHYDUDGHE\JJQDGHUQD¿QQVRFNVnGHWWLGLJDUHPDVNLQKXset, med sin höga skorsten, smedjan och lokstallet. Längre ned vid
strandkanten ligger torkladan från förra sekelskiftet. Den ursprungliga torkladan är ombyggd samt anpassad till nya behov, detta har
förändrat den ursprungliga karaktären. I anslutning till torkladan
har det funnits en kaj för transportfartyg. Torkladan utgör genom
sin storlek en barriär för passager längs vattnet samt för utblickar
|YHU0lODUHQ'HEH¿QWOLJDE\JJQDGHUQDEHG|PVLVLWWVDPPDQKDQJKDHWWNXOWXUKLVWRULVNWYlUGH9lUGHWlUJHPHQVDPWI|UE\JJnaderna och varje enskild byggnad bedöms inte besitta lika höga
värden.

Tegelbruket
1. torklada
3. lokstall
5. smedja
7. tegelmästarbostad

200 m
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Tegelbruket 1949

Tegelbruket idag (bild från 2011)

2. arbetarbostad
4. arbetarbostad
6. maskinhus
8. arbetarbostad
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Skyddsvärd bebyggelse
Inom tegelbruksområdet bedöms maskinhuset, tegelmästarbostaden och lokstallet vara i särskilt bra skick. Byggnaderna berättar
om den gamla industriverksamheten och genom att bevara dem kan
en kulturhistorisk kontinuitet i landskapet upprätthållas. Även en
av arbetarbostäderna (nr 2 på kartan, sid 24) bevaras.
Maskinhuset är en av de ursprungliga byggnaderna. Det är uppfört
i tegel med slätputsade och rött avfärgade fasader. Tidigare var faVDGIlUJHQJXORFKSnlOGUHIRWRJUD¿HUVHUIDVDGHUQDOMXVDXW7DNHW
är täckt med tvåkupigt tegel och genom norra takfallet sticker en
kortad skorsten med plåthuv upp. Karaktärsdrag att värna (Maskinhuset):
• Skorstenen av rött tegel
• Liten skala
• Enkel, funktionell arkitektur
• Symmetrisk fasadindelning, placering av fönster och dörrar
• Slätputsade fasader och tegelfasader
• Sadeltak täckt med tvåkupigt taktegel
• Enkla fönstersnickerier utan spröjs
Även Tegelmästarbostaden tillhör de ursprungliga byggnaderna.
Byggnaden är en och en halv plan hög och har en tegelstomme,
murad taklist samt sockel av släthuggna stenblock. Fasader och
taklister är putsade och gult avfärgade. Sockelstenarna är målade
ljusgrå. Taket är täckt med tvåkupigt tegel med vit vindskiva och
byggnaden har en skorsten murad med rött tegel. Karaktärsdrag att
värna (Tegelmästarbostaden):
• 3UR¿OHUDGHWDNOLVWHU
• Sockel av släthuggen natursten
• Liten skala
• Enkel, funktionell arkitektur
• Symmetrisk fasadindelning, placering av fönster och dörrar
• Slätputsade fasader och tegelfasader
• Sadeltak täckt med tvåkupigt taktegel
• Enkla fönstersnickerier utan spröjs
Lokstallet är en liten byggnad uppförd i tegel med tak av tvåkupigt
WHJHO*UXQGHQlUHQJMXWHQEHWRQJJUXQG,GHQV|GUDIDVDGHQ¿QQV
ett murat valv med en brädklädd port med järndetaljer. I betongOlJJQLQJHQXWDQI|USRUWHQ¿QQVlQQXUlOVDUEHYDUDGH.DUDNWlUVdrag att värna (Lokstallet):
• Gjuten sockel
• 5lOVHQ
• Enkla portar
• Liten skala
• Enkel, funktionell arkitektur
• Symmetrisk fasadindelning, placering av fönster och dörrar
• Slätputsade fasader och tegelfasader
• Sadeltak täckt med tvåkupigt taktegel
• Enkla fönstersnickerier utan spröjs
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Arbetarbostaden, på backkrönet i den norra delen av bruksområdet, tillhör de ursprungliga byggnaderna. Tvåvåningsbygganden
har inredd vind och är, i jämförelse med övriga bostadshus inom
EUXNHWI|UKnOODQGHYLVVWRUW9LGHQLQYHQWHULQJNRQVWDWHUDdes att byggnaden rymmer sju bostäder. Flera ombyggnader och
moderniseringar har genomförts. Karaktärsdrag att värna (Arbetarbostaden):
• Spritputsade socklar och fasader
• Slätputsade stickbågeformade inramningar kring fönstren.
• Slätputsade inramningar vid entrédörrarna
• Synliga taktassar/sparrar
• )OHUDHQWUpHUlYHQSnJDYODUQDYLONHWYLVDUDWWGHWlUHWWÀHUERstadshus
• Entréerna är symmetriskt placerade på fasaderna
• Betongtrappor med enklare smidesräcken
• Nätta plåttäckta skärmtak vid entréerna
• Enkel, funktionell arkitektur
• Symmetrisk fasadindelning, placering av fönster och dörrar
• Putsade fasader och tegelfasader
• Sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel
• Enkla fönstersnickerier utan spröjs

Husbytorp
Genom området i öst-västlig riktning löper Assurs väg och i
DQVOXWQLQJWLOOGHQIDQQVWLGLJDUHJnUGHQ+XVE\WRUS,GDJEHVWnU
+XVE\WRUSDYHWWSDUHQERVWDGVKXVQRUURP$VVXUVYlJgVWHURP
+XVE\WRUSXWDQI|USODQRPUnGHW¿QQVlYHQHWWDQWDOKXVJUXQGHU
YLONDXWJ|UUHVWHUDYE\Q+XVE\0DUNHQKDUWLGLJDUHYDULW|SSHW
RGOLQJVODQGVNDS9lUGHWI|U+XVE\WRUSlULGDJDWWEHWUDNWDVRPOnJW
då bebyggelsen sedan tidigare förändrats.

%H¿QWOLJEHE\JJHOVHL+XVE\WRUS

Husbytorp
Enbostadshus norr om Assurs väg

50 m
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)RUQOlPQLQJDU
(QOLJWIRUQPLQQHVUHJLVWUHW¿QQVGHWWUHWWRQUHJLVWUHUDGHREMHNW
inom planområdet. Av dessa räknas fem stycken som fornlämning,
två stycken som osäkra fornlämningar (bevakningsobjekt) och sex
stycken som övrig kulturhistorisk lämning. Av objekten som åter¿QQVLYDWWHQRPUnGHWlUHQLGHQWL¿HUDGVRP|YULJNXOWXUKLVWRULVN
lämning och den andra som ett bevakningsobjekt. I och med detaljplanearbetet har en arkeologisk utredning genomförts. I utredningHQLGHQWL¿HUDGHV\WWHUOLJDUHWUHWWRQREMHNW(WWREMHNWUHJLVWUHUDGHV
som fornlämning och resterande tolv som övriga kulturhistoriska
lämningar. Utredningen konstaterade att de i fornminnesregistret
registrerade objekten Bro 214:1 (fornlämning) samt Bro 213:2
(övrig kulturhistorisk lämning) inte utgör fornlämningar och att
objektet Bro 213:3 utgör en fornlämning. Av de totalt tjugosex
objekten i planområdet anses de nyfunna grunderna (objekt 17) ha
K|JWYlUGH2EMHNWHWEHVWnUDYÀHUDOlPQLQJVJUXQGHUI|UPRGOLgen från 1500-talet.

Planområde och bebyggelseområden tillsammans
med fornlämningar. Det är endast fornlämningar
inom detaljplaneområdet som beskrivs i text

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och
får inte täckas eller genom bebyggelse, plantering eller på annat
VlWWlQGUDVHOOHUVNDGDV NDS 2PHQIRUQOlPQLQJSnWUl൵DV
under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas kring den fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska
omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (Kulturmiljölagen
1988:950).
Ett genomförande av detaljplanen bedöms påverka fornlämningsobjekt Bro 213:3 (i detaljplanen placerad inom föreslagen kvartersmark). Markingrepp kommer även att krävas i anslutning till
objekt 17 samt Bro 76:1-4 och Bro 213:1. Ansökan om tillstånd för
markingrepp i och invid fornlämningarna ska skickas till länsstyrelsen.
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+lOVDULVNRFKVlNHUKHW
Buller
'HV|GUDGHODUQDDYSODQRPUnGHWlULGDJUHODWLYWRVW|UGDGnWUD¿N
och verksamheter saknas i området. Jurstabergsvägen, som ansluter
nordväst om planområdet bidrar dock med viss bullerstörning i de
norra delarna av planområdet.
Se kapitlet 7UD¿NRFKNRPPXQLNDWLRQHU (underrubrik Buller) för en
redogörelse över hur bullerfrågor hanteras i detaljplanen.

Farligt gods
Närmsta transportled för farligt gods är Enköpingsvägen (rekommenderad sekundär väg). Lämpligt skyddsavstånd till väg med
farligtgodstransporter beror av många faktorer i varje enskilt fall
RFKGHW¿QQVÀHUDROLNDUHNRPPHQGDWLRQHUIUnQP\QGLJKHWHU,
Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse – människors säkerhet
intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods (remissutgåva 2012) anger Länsstyrelsen i Stockholms län ett rekommenderat skyddsavstånd på fyrtio till sjuttiofem meter beroende
på typ av markanvändning. Avståndet mellan Enköpingsvägen och
föreslagen kvartersmark för bostadsbebyggelse är cirka 600 meter.

Golfsäkerhet
gVWHURPSODQRPUnGHWnWHU¿QQV%URKRIVORWWVJROIEDQD(QOLJW
9lJYHUNHWV QXPHUD7UD¿NYHUNHWV UHNRPPHQGDWLRQHUNULQJJROIEDQRU 9lJYHUNHW E|UGHW¿QQDVHQVlNHUKHWV]RQSn
grader från slagplatsen och 240 meter framåt. Säkerhetszonen kring
ett golfhål bör vanligen vara som bredast på ett 240 meters avstånd
från tee (utslagsplats). Som grundnorm gäller att säkerhetsavståndet mot allmän väg eller liknande område där människor färdas elOHUYLVWDVE|UYDUDFLUNDPHWHUIUnQGHQWlQNWDVSHOOLQMHQ5HGDQ
på ett avstånd av cirka 180 meter från tee bör dock samma säkerhetsavstånd (cirka 65 meter) gälla. Med hjälp av prickmark (byggnad får inte uppföras) inom detaljplanens kvartersmark säkerställs
Q|GYlQGLJVlNHUKHWV]RQLI|UKnOODQGHWLOOEH¿QWOLJDXWVODJVSODWVHU
200 m

Golfutlagsplatser (blåa markeringar) i förhållande
till planerade bebyggelseområden (ljusgrå områden).
5|GOLQMHPDUNHUDUGHQ]RQPHGSULFNPDUNLQRP
kvartersmark där byggnad inte får uppföras
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Förorenad mark
9LGWHJHOEUXNHW¿QQVPDUNVRP|YHUVWLJHUULNWYlUGHQDI|UNlQVOLJ
markanvändning (lämpligt för bostäder). Prover från jord, sediment, grund- och ytvatten har analyserats i tre omgångar under
RFK'HWKDUSnWUl൵DWVKDOWHU|YHU1DWXUYnUGVverkets riktvärden för jord för diesel, arsenik, barium, vanadin,
EO\NYLFNVLOYHURFK3$+'LHVHOKDUlYHQSnWUl൵DWVLJUXQGYDWWQHW
närmast ladans norra gavel. Området kring ladan har delats
in i sex delområden. Genomförd utökad miljöteknisk markundersökning (Slutrapport miljöteknisk markundersökning vid Bro
gårds tegelbruk inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag, ÅF
infrastructure AB, 2015) rekommenderar att åtgärder bör vidtas i
tre av de sex delområdena för att reducera riskerna innan området
H[SORDWHUDV3ODWVVSHFL¿NDULNWYlUGHQKDUWDJLWVIUDPI|URPUnGHQ
som ska användas som parkmark, i övrigt används Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning och mindre
känslig markanvändning.

Radon
5DGRQI|UHNRPVWHQlULQWHNlQGLQRPSODQRPUnGHW%\JJQDGHU
ska, om radonhalten kräver, uppföras radonskyddat och eventuella
åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet.

Skred
9LGWHJHOEUXNHWKDUVHGDQWLGLJDUHXWI\OOQDGHUJMRUWVLYDWWQHW
och ytan närmst Mälaren bedöms som instabil. Ett PM angående
mark- och grundläggningsförhållanden inom området med torkladan togs under 2016 fram av Ulf Johnson Geo AB. En utbyggnad i anslutning till utfyllnadsområdet, enligt detaljplanen, kräver
fortsatt utredning av områdets stabilitet (skredrisk) samt risken för
marksättningar. För att kunna bestämma omfattningen av eventuella markförstärkningsåtgärder behöver (inför exploatering)
geotekniska undersökningar utföras enligt PM:et, bland annat vad
gäller bedömning av lerans skjuvhållfasthet, samt undersökning av
utbredningen av det lösa lerlagret under fyllningen.
Efter utställningen av detaljplanen genomfördes en kompletterande
geoteknisk undersökning inom det utfyllda området vid Tegelbruket (Geomind, 2017). Markens egenskaper i området bedöms ej
begränsa den planerade exploateringen i området, detta så länge
nya laster tas omhand genom anpassad grundläggning.

Översvämningsrisk
5LVNHQI|U|YHUVYlPQLQJLQRPSODQRPUnGHWEHG|PVVRPOLWHQ'H
GHODUDYSODQHQVRPULVNHUDUDWW|YHUVYlPPDVYLGK|JDÀ|GHQlU
IUlPVWGHQEH¿QWOLJDEHE\JJHOVHQYLG)LVNDUWRUSHW9LGWLOONRPVWDY
ny bebyggelse bör länsstyrelsens rekommendation om +2,8 meter
|YHUQROOSODQHW 5+ DQYlQGDVVRPOlJVWDJUXQGOlJJQLQJVnivå.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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3/$1)g56/$*
gYHUJULSDQGHI\VLVNVWUXNWXU
Planområdet kännetecknas av en central huvudgata i nord-sydlig
riktning samt uppsamlande torg dit högre och tätare bebyggelse
koncentreras. Mot plangräns och omgivande landskap planeras för
lägre och glesare bebyggelse. Sammantaget möjliggör detaljplanen
I|UFLUNDERVWlGHUYLONDI|UGHODVPHOODQÀHUIDPLOMVKXVRFK
småhus. Byggnaderna ska, oavsett typ, placeras och utformas så
att de tar stöd mot och ramar in närliggande gator, torg, parker och
naturmarker. Bebyggelse inom delområden med höjder, grönsamband, kullar och berghällar undviks genom att sådan mark planläggs som natur. Mycket mark, inom och utanför kvartersmark för
bostäder, hålls tillgänglig för rekreation, lek och samvaro. Anpassning till landskapsbilden görs genom variationer i byggnadshöjd
och bebyggelsedensitet beroende på varje delområdes platsspeci¿NDI|UXWVlWWQLQJDU+XYXGVWUnNHWNRPSOHWWHUDVPHGPLQGUHJDWRU
gång- och cykelvägar samt promenadstråk.

Område Nord

Område Mitt

%HE\JJHOVHRPUnGHQ
Gestaltningsprinciper
Planområdets storlek med olika planeringsförutsättningar möjliggör för en variation vad gäller typ av bebyggelse och arkitektonisk
utformning. Med arkitektur som utgår från områdets värden kan
intressanta miljöer skapas som tillför Bro tätort något nytt. Att planområdet förväntas bebyggas under en femtonårsperiod möjliggör
variation vad gäller olika bebyggelsekaraktärer inom planområdet.
Detta är positivt för områdets framtida identitet och struktur.
Planområdet delas efter förutsättningar in i olika karaktärsområden/delområden vilket innebär att bebyggelsen ska följa olika
gestaltningsprinciper. Detta uttrycks främst i planbestämmelser vad
gäller exploateringsgrad samt byggnadshöjd. Där det är befogat
regleras inom kvartersmark bebyggelsens utseende, placering och
utformning med egenskapsbestämmelse. En implementering av
gestaltningsprinciperna, utifrån delområdenas olika planeringsförXWVlWWQLQJDUPHGI|UDWWSODQRPUnGHWJHVHQW\GOLJSUR¿OPHGYDULHrande strukturer och värden där olika kvalitéer tydligt synliggörs.
I princip fungerar vägmark och grönstrukturer som gränser mellan
de olika gestaltningsprinciperna men ibland sker kontinuerliga
övergångar mellan karaktärerna.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Område Syd

Illustration över möjlig utbyggnad i
enlighet med detaljplanen
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Följande gestaltningsprinciper i form av karaktärsområden ger
riktlinjer för hur bebyggelsen ska anpassas till planområdets olika
förutsättningar:
Hus i natur – Bebyggelsen placeras i natur vilket innebär att be¿QWOLJYHJHWDWLRQRPKlQGHUWDVRFKJ|UVWLOOHWWYlUGHLQRPNYDUWHUVmarken. I karaktärsområdet ges bebyggelsen en låg skala och utforPDVVRPPLQGUHYRO\PHU+XVHQVNDSODFHUDVVnDWWGHLQWHXSSOHYV
vara sammanbyggda. Strukturen får gärna vara ”planerat oordnat”.
Landskapets och naturmiljöns förutsättningar ska tas tillvara och så
P\FNHWVRPP|MOLJWDYEH¿QWOLJYHJHWDWLRQRFKEH¿QWOLJWPDUNVNLNW
ska bevaras. Även inom gårdarna bör träd sparas vilket förstärker
intrycket av hus i natur. För särskilt skyddsvärda träd krävs vid
EHKRYDYIlOOQLQJPDUNORY9DGVRPVNDOOUlNQDVVRPVN\GGVYlUGD
WUlGVSHFL¿FHUDVLWDEHOOHQWLOOK|JHU%\JJUlWWHQLQRPNDUDNWlUVRPrådet görs i förhållande till kvartersmarken liten. Bebyggelsen kan
förslagsvis uppföras med egna gårdar där det skapas förutsättningar
för social samvaro. Utgångspunkten är att bebyggelsen ska anpassas till och omfamna naturmiljön, på så sätt kan halvprivata/halvoffentliga rum skapas. Gårdsmiljöer och friytor inom kvartersmarken
ska kopplas samman med kringliggande naturmark.
Hus i park – Bebyggelsen ska uppföras som samlade och enhetliga/självständiga volymer tillsammans med ordnade grönytor.
Bebyggelsen ska tillsammans med grönstrukturen upplevas som
JHQRPVOlSSOLJRFKP|MOLJJ|UDI|UXWEOLFNDU9HJHWDWLRQHQInUJlUQD
rama in och bidra till gårdsmiljöer mellan husen. Sammanhängande volymer ska undvikas och halvprivata gårdar ska skapas melODQKXVNURSSDUQD5XPPHQPHOODQKXVHQELOGDUWLOOVDPPDQVPHG
YHJHWDWLRQHQLQWUHVVDQWDVHNYHQVHUOlQJVJDWDQ+XYXGE\JJQDGHQ
placeras i anslutning till gata. Komplementbyggnader ska inte
placeras så att de tillsammans med huvudbyggnaderna upplevs som
barriärer. Där landskapet och naturen tillåter ska grönytor inom
kvartersmark utformas så att passager över marken tillåts och möjliggörs. Grönytor ska ges ett ordnat uttryck och rumsligheten ska
upplevas som en blandning mellan hus och träd. Där det är möjligt
VNDEH¿QWOLJDWUlGEHYDUDV
Hus i stad – Bebyggelsen ska vara lätt att läsa och uppförs i
RUGQDGVWUXNWXUPHGW\GOLJDOLQMHURFKYRO\PHU+XVHQVNDWDSODWV
i den fysiska miljön och utformas med tydliga gränser mot sin
omgivning. Där det är möjligt placeras huskropparna i anslutning
till gata dit entréerna lämpligen också kan riktas. Bebyggelsen får
gärna uppföras med långsidor mot gata vilket, förutom att bidra till
inramning av gaturummet, innebär möjligheter att forma bakomliggande bostadsgårdar. Monotont sammanhängande huskroppar ska
XQGYLNDV+XVNURSSDUE|ULVWlOOHWEU\WDVPHGYDULDWLRQLK|MGHU
material och färgsättning för att ge karaktärsområdet ett varierat
XWWU\FN*U|Q\WRUVNDW\GOLJWGH¿QLHUDVLJnUGVPLOM|HU

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

TABELL 1:
Trädslag

Diameter (räknat 1
meter från marken)

Ek, alm, ask, lind, samt 30 cm
blommande/bärande
träd som rönn, hägg,
oxel, vildapel och sälg
Klibbal, asp, björk, pil
och lönn

40 cm

Gran och tall

50 cm

+DVVHOEXNHWWHU

100 cm

%H¿QWOLJDWUlGVNDVSDUDVLVnVWRU
utsträckning som möjligt. Särskilt
skyddsvärda träd enligt tabellen omfattas
i plankartan av krav på marklov
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Område Syd
Område Syd utgörs av fem delområden.

4



1




Delområde 1 (”hus i stad”)
,GHORPUnGHWVNDÀHUERVWDGVKXVXSSI|UDVRFKLERWWHQSODQNULQJ
planerat torg ska verksamheter som exempelvis samlingslokaler
RFKPLQGUHNRQWRUNXQQDHWDEOHUDV&LUNDERVWlGHUEHG|PV
NXQQDXSSI|UDVRFKNYDUWHUVPDUNHQGH¿QLHUDVVRP%&ERVWlGHU
och centrumändamål samt B1 (bostäder och icke störande verksamheter i mindre skala). I anslutning till planerad strandpark får
restaurang/hotell byggas. Byggrätterna begränsas med en största
bruttoarea och antal våningar. Två våningar tillåts närmst vattnet
och två till fyra våningar tillåts i nordöst. Bebyggelse i fyra våningDU|YHUHQVVWlPPHUPHGK|MGHQSnGHODUDYGHQEH¿QWOLJDWRUNODGan. På kullen i delområdets nordvästra del begränsas våningsantalet
till tre våningar och cirka 30 bostäder bedöms kunna uppföras. Det
lägre våningsantalet är motiverat med hänsyn till landskapsbilden.
Tillkommande bebyggelse ska uppföras i liknande volym som
EH¿QWOLJE\JJQDG%H¿QWOLJE\JJQDGlUWYnYnQLQJDUPHGYLQG
Utformningen av byggrätten på kullen anpassas i plankartan till be¿QWOLJE\JJQDGVSODFHULQJRFKEHJUlQVDVPHGHQVW|UVWDEUXWWRDUHD

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbild delområde 1 - bearbetade
R൵HQWOLJDUXPPHOODQÀHUERVWDGVKXVHQ
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+lQV\QKDUKlUlYHQWDJLWVWLOOVlUVNLOWEHUYDUDQGHYlUGDWUlGYLOND
endast får fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk föreligger (planbestämmelse n1). Från kullen möjliggörs för gång- och cykelanslutQLQJWLOO5lWWDUERGD
Byggrätterna inom delområdet ska utformas och placeras i bostadskvarter med utrymmen för halvprivata gårdar. I utformningen
av bebyggelsestrukturen ska inspiration hämtas från den tidigare
bruksmiljön, detta genom att:
• kombinera större och mindre byggnadsvolymer inom kvarteren
LQVSLUDWLRQIUnQGHQEH¿QWOLJDKHOKHWVPLOM|Q
• upprätthålla de historiska och ekonomiska sambanden mellan
Brogård och bruket genom att i gestaltningen av torget (och i
dess förlängning öster och västerut) framhäva den gamla vägen
mellan dem
• anpassa ny bebyggelse på ett sådant sätt att den gamla tegelladans grund/placering kan spåras och gestaltas som ett kulturhistoriskt intressant inslag i den nya miljön
• IUDPKlYDGHEH¿QWOLJDE\JJDQGHUVRPEHYDUDVLQRPGHORPUndet
Arkitekturen inom delområdet kan med fördel anspela på platsens
historia och den industrikaraktär som kan utläsas. Bebyggelsen
ska utformas med puts-, trä- eller tegelfasader, alternativt med
HQEODQGQLQJDYGHVVD+XVHQVNDIlUJVlWWDVPHGMRUGIlUJHUVRP
anknyter till den tidigare tegelbruksmiljön. Tidigare maskinbyggnad, tegelmästarbostad, arbetarbostad och lokstall förses med en
skyddsbestämmelse vilket skyddar byggnaderna mot rivning och
I|UYDQVNQLQJDY\WWUHNDUDNWlUVDPWIUnQDWWÀ\WWDV%\JJQDGHUQD
bedöms vara i bra skick och lyfts, i och med skyddsbestämmelsen, fram som karaktärsbyggnader i den nya bebyggelsestrukturen. Syftet är att framhäva en kulturhistorisk kontinuitet och låta
de byggnader och strukturer som bevaras berätta om den gamla
industriverksamheten. Tegelmästarbostaden samt maskinhuset ska
kunna användas som kontor, mötesplats eller bostad. Tillsammans
med torgytan inom delområdet får maskinhuset och tegelmästarbostaden en viktig funktion vad gäller att förmedla platsens historia.
Det gamla lokstallet bevaras inom kvartersmark för transformatorstation. Bebyggelsens utformning ska i övrigt följa de karaktärsdrag som beskrivs för ”hus i stad” (se Gestaltningsprinciper).
Den begränsade mängd naturmark som behålls norr och öster om
delområdet har en viktig funktion som grönt stråk och utgör en
övergång mot intilliggande bebyggelseområde.
,QRPGHQSULYDWDWRPWVRPnWHU¿QQVV\G|VWRPWHJHOEUXNVRPUndet ges det, i och med detaljplanen, möjlighet till viss utbyggnad.
Användningen blir även fortsättningsvis bostäder.
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Inspirationsbild delområde 1 - verksamhetslokal
med ”öppen” fasad i gatuplan

Inspirationsbild delområde 1 - vackra
utblickar ned mot vattnet

Inspirationsbild delområde 1 - användning
av tegel och utformning av levande
gaturum/torg med bearbetade entréer och
KDOYSULYDWDKDOYR൵HQWOLJD]RQHU
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Delområde 2 (”hus i park”)
I delområdet kan cirka 20 bostäder tillsammans med olika typer av
verksamheter uppföras i enlighet med planbestämmelsen B1 (bostäder och icke störande verksamheter i mindre skala). Bebyggelsen
ges ett högsta våningsantal på tre våningar längs huvudgatan. Intill
vändplatsen är högsta tillåtna byggnadshöjd 8 meter.
Bebyggelsestrukturerna ska inrymma antingen parhus, kedjehus,
radhus eller friliggande villor. Byggrätterna begränsas med största
byggnadsarea. Kvartersmarkens utformning närmast Fiskartorp
möjliggör för en i huvudsak tät bebyggelsestruktur med sammanlänkande öppna ytor. Bostadsbebyggelsen ska placeras mot gatumark och utformas så att den, avseende färgsättning, volymer och
PDWHULDOVDPVSHODUPHGEH¿QWOLJEHE\JJHOVHL)LVNDUWRUS%HE\Jgelsen ska utformas med puts- eller träfasader och med tak av lertegel, detta regleras med planbestämmelse. Även byggnadshöjd samt
största takvinkel regleras i plan. Bebyggelsen ska i övrigt följa de
karaktärsdrag som beskrivs för ”hus i park” (se Gestaltningsprinciper).

Inspirationsbild delområde 2 (bebyggelsen nordöst
om planerad vändplats) - sociala gaturum med
KDOYSULYDWDKDOYR൵HQWOLJDUXPPRWJDWD

%H¿QWOLJEHE\JJHOVHL)LVNDUWRUSEHYDUDVPHGXQGDQWDJDYP|Mlighet till mindre, anpassade tillbyggnader. En öppen plats bildas
kring Kaptensvillan och den tidigare mangårdsbyggnaden. För att
VNDSDHQUXPVELOGQLQJNRPSOHWWHUDVEH¿QWOLJEHE\JJHOVHQNULQJ
torget med ytterligare en byggrätt för verksamhet. Tillkommande
byggrätt begränsas med en största byggnadsarea. Bebyggelsen
kring den öppna platsen ska inrymma verksamheter av allmän
karaktär och regleras i plankartan med kvartersmark för kultur och
IULOXIWVOLY SODQEHVWlPPHOVH5+ 'HWWDLQQHElUDWWPLQGUHKDQWverkslokaler, café- och/eller kioskverksamhet samt verksamheter
med inriktning mot friluftsliv, exempelvis seglar- och kanotskola,
VNDNXQQD¿QQDVKlU%\JJQDGHUQDNDQlYHQIXQJHUDVRPYlUPHstuga för skridskoåkare och skidåkare vintertid. Förbättrad tillJlQJOLJKHWRFKDNWLYLWHWHUDYR൵HQWOLJVDPWNRPPHUVLHOONDUDNWlU
förstärker identiteten och återknyter till platsens tidigare betydelse
som knutpunkt och mötesplats i Bro. Inom kvartersmarken för
kultur och fritid ska därför också en badplats kunna anläggas.
'HQVWUXNWXUVRPEH¿QWOLJEHE\JJHOVHLQRUGQDWVLVNDEHYDUDVGn
helhetsmiljön utgör ett värde för kulturmiljön. Detta regleras med
prickmark. Det är även av betydelse att Fiskartorps tidigare bebyggelse bevaras då den utgör ett värde för hela planområdet. I plankartan förses bevarandevärd bebyggelse med skyddsbestämmelse.
,DQVOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJEHE\JJHOVH¿QQVlYHQYlUGHIXOODWUlGVRP
ska bevaras, detta regleras med bestämmelse i plankartan.
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Inspirationsbilder delområde 2 (bebyggelsen
sydöst om planerad vändplats) - gårdsbildning
samt småskaligt gaturum
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Delområde 3 (”hus i natur”)
,GHORPUnGHWnWHU¿QQVNYDUWHUVPDUNI|UERVWDGVEHE\JJHOVHVDPW
icke störande verksamheter i mindre skala, cirka hundra meter
från strandlinjen (planbestämmelse B1). Byggnader ska anpassas
till terrängen kring en höjd i landskapet och höjdmässigt tillåts en
variation på mellan två till fyra våningar. I en yttre, fem meter djup
zon begränsas bebyggelsen till två våningar. Detta med hänsyn
till viljan att mer försiktigt närma sig natur- och parkmiljön med
möjlighet till utblickar över vattnet. I denna zon kan bebyggelsen
”trappas” ned och exempelvis förses med takterasser.
Utbyggnaden inom delområdet begränsas med en största brutWRDUHD&LUNDERVWlGHUEHG|PVNXQQDXSSI|UDVLQRPNYDUWHUVPDUNHQ+XVNURSSDUQDVNDOOSODFHUDVLHQVWUXNWXUVRPP|MOLJJ|U
siktlinjer i olika riktningar, bland annat från huvudgatan och ned
mot strandparken och vattnet. Den eftersträvansvärda öppenheten i
bebyggelsetrukturen ska göra att naturen med bibehållen skogskaUDNWlUInUHQIUDPWUlGDQGHUROOLNYDUWHUHW+XUQDWXUHQRFKWRSRJUD¿QIUDPKlYVJHQRPDQSDVVQLQJDUWLOOWHUUlQJHQlUDYJ|UDQGHI|U
skapandet och upplevelsen av karaktären ”hus i natur” (se Gestaltningsprinciper 9LGDUHVNDQ\EHE\JJHOVHXWIRUPDVPHGIDVDGHU
målade i jordfärger.

Delområde 4 (”hus i park”)
'HORPUnGHnWHU¿QQVVRPHQU\JJUDGJHQRPGHWDOMSODQHRPUnGHWV
södra del. För att bilda ett tydligt stadsrum, och samtidigt forma
känslan av en trygg och överblickad miljö, ska byggnader placeras
så att de anknyter till huvudgatan. Detta regleras med bestämmelse
p3 på plankartan samt i utformningen av kvartersmark. Där bebyggelsen utformas med gårdar mot huvudgatan kan gavlar placeras
mot gatumark. I annat fall ska i huvudsak huskropparnas långsidor
placeras mot gatumarken. Ny bebyggelse, i form av bostäder och
icke störande verksamheter i mindre skala (planbestämmelse B1)
tillkommer på båda sidor om huvudgatan och våningsantalet begränsas från två till fyra våningar. Kring planerad torgbildning, där
det möjliggörs för både bostäder, centrumändamål och vård tillåts
GRFNIHPYnQLQJDU)|UERWWHQYnQLQJDUQDnWHU¿QQVHQSODQEHVWlPmelse (f4) som reglerar att fasad mot torg ska utformas med förhöjt våningsplan samt att andel glasad yta i dessa bottenvåningars
IDVDGHUVNDYDUDPLQVWIHPWLRSURFHQW%\JJUlWWHUQDlUÀH[LEOD
RFKNDQU\PPDÀHUERVWDGVKXVRFKHOOHUVWDGVUDGKXV%\JJUlWWHUQD
begränsas av en bruttoarea och inom viss kvartersmark även av
tillåten total byggnadsarea per enskild byggnad (planbestämmelse
v1). Detta för att säkerställa utblickar mellan husen mot Mälaren så
att tillkommande bostadsbebyggelse inte upplevs som en barriär
I|UGHPVRPU|UVLJOlQJVKXYXGJDWDQ&LUNDERVWlGHUEHG|PV
kunna uppföras inom delområdet. Bebyggelsen ska följa de karaktärsdrag som beskrivs för ”hus i park” (se Gestaltningsprinciper).

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbilder delområde 3 - vackra utblickar
och trevliga promenadstråk mellan husen

Inspirationsbilder delområde 4 - hus och mindre
gårdstorg i anknytning till gata
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Delområde 5 (”hus i natur”)
Kvartersmark för bostäder och icke störande verksamheter i mindre
skala (planbestämmelse B1 nWHU¿QQVLQRPGHORPUnGHPHOODQ
tillkommande lokalgata öster om huvudgatan och planområdets
gräns. Utbyggnaden regleras med en största byggnadsarea och
höjdmässigt tillåts maximalt tre våningar. Kvartersmarkens utformning möjliggör bebyggelse indelad i mindre enheter med naturmark
tätt inpå. Bebyggelsen placeras lämpligen i en halvöppen struktur där bostadsgårdar kan formas i den annars allmäntillgängliga
naturmarken. Det är av stor vikt att bebyggelsen utformas på ett
sådant sätt att naturmarken inte riskerar att privatiseras eller att den
kan upplevas privatiserad, samt att dess skogskaraktär bibehålls
(se planbestämmelserna n3 och a2). Inom delområdet kan cirka 90
bostäder uppföras.

Inspirationsbild delområde 5 - hus
med naturen tätt inpå

Påverkan på landskapsbilden begränsas av bevarad naturmark
som löper öster om kvartersmarken och planområdets gräns.
Naturmarken mot planområdesgränsen ges som minst en bredd på
femton meter. Mellan bebyggelsegrupperna skapas också allmäntillgängliga grönytor vilket möjliggör för passager samt utblickar.
Bebyggelsen ska utformas utifrån karaktären ”hus i natur” (se
Gestaltningsprinciper) och fasader ska vara målade i jordfärger
(planbestämmelse f3).
Fotomontage område syd
Nedanstående fotomontage visar hur en utbyggnad inom område
syds kulturhistoriskt värdefulla miljöer skulle kunna se ut i landskapet (se bilagda montage för större format).

Tegelbruket

Fiskartorp
9\IUnQDQGUDVLGDQ.YLVWDEHUJVYLNHQ

Fiskartorp
9\IUnQ%URJnUG%UR+RIVORWW

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Område Mitt
Område Mitt utgörs av tre delområden.
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Delområde 6 (”hus i park” respektive ”hus i stad”)
,GHORPUnGHP|MOLJJ|UVI|UÀHUERVWDGVKXVLYDULHUDGVNDOD6DPmanlagt bedöms cirka 300 bostäder kunna uppföras. Bebyggelsen
ska koncentreras kring huvudgatan och kan uppföras i två till fyra
våningar. Längs huvudgatan, söder om korsningen med lokalgatan,
SODFHUDVHWWWRUJ9LGWRUJHWWLOOnWVHWWYnQLQJVDQWDOSnI\UDYnQLQJDU
med undantag för en byggrätt nordöst om torget där fem våningar
WLOOnWV5XQWWRUJHWP|MOLJJ|UVI|UERVWlGHUFHQWUXPlQGDPnORFK
YnUG SODQEHVWlPPHOVH%&' )|UGHVVDERWWHQYnQLQJDUnWHU¿QQV
en planbestämmelse (f4) som reglerar att fasad mot torg ska utformas med förhöjt våningsplan samt att andel glasad yta i dessa
bottenvåningars fasader ska vara minst femtio procent. I övrig
kvartersmark tillåts icke störande verksamhet i mindre skala (planbestämmelse B1). Utbyggnaden inom delområdet begränsas med en
största bruttoarea och inom viss kvartersmark även av tillåten total
byggnadsarea per enskild byggnad.

Inspirationsbild delområde 6 (”hus i park”) bebyggelse omgiven av vegetation i parkmiljö

Bebyggelsen norr om torget ska utformas så att grönska bevaras
inom kvartersmark (med planbestämmelse v1 begränsas enskild
byggnads totala byggnadsarea). Gestaltningsprincipen ”hus i
park” ska fungera som förebild. Bebyggelsen vid torget samt längs
huvudgatan i sydlig riktning ska uppföras i en tät och stadsmässig
struktur och utformas utifrån karaktären ”hus i stad” (se Gestaltningsprinciper).
Inspirationsbild delområde 6 (”hus i stad”) tydligt och ombonat gaturum

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Delområde 7 (”hus i park” respektive ”hus i natur”)
9lVWHURPSODQHUDWWRUJLQRPRPUnGHPLWWnWHU¿QQVGHORPUnGH
Området nås via en lokalgata kopplad till huvudgatan. Utbyggnaden inom delområdet begränsas med bestämmelse om största
E\JJQDGVDUHD&LUNDERVWlGHUEHG|PVNXQQDXSSI|UDV,SODQEHstämmelsen B1 ingår förutom bostäder även icke störande verksamhet i mindre skala.
Bebyggelsen öster om lokagatan kan uppföras i form av stadsradhus och får uppgå till tre våningar. Bebyggelsen ska utformas
utifrån karaktären ”hus i park” (se Gestaltningsprinciper).
9lVWHURPWLOONRPPDQGHORNDOJDWDNDQEHE\JJHOVHQXWJ|UDVDY
villor alternativt radhusbebyggelse i två våningar. Med den lägre
bebyggelseskalan och med bevarande av skogskaraktär (se planbestämmelse n3 och a2) skapas en mjukare övergång till naturmarken,
samtidigt innebär den lägre skalan att bebyggelsen kan samspela
PHGEH¿QWOLJEHE\JJHOVHL5lWWDUERGD(WWVOlSSPHGQDWXUPDUN
för passager planläggs mellan kvartermark och planområdesgräns
i väster. Avståndet mellan kvartersmark för bostäder och planområdesgräns varierar här mellan fyrtio till sextio meter. Bebyggelsen
ska utformas utifrån karaktären ”hus i natur” (se Gestaltningsprinciper).

Inspirationsbild delområde 7 (öster om
planerad lokalgata) - omsluten lokalgata med
plats för lek och umgänge

Inspirationsbild delområde 7 (väster om planerad
lokalgata) - bebyggelse med naturen tätt inpå

Delområde 8 (”hus i natur”)
gVWHURPSODQHUDWWRUJLQRPRPUnGHPLWWnWHU¿QQVGHORPUnGH
Utbyggnaden inom delområdet begränsas i plankartan av en största
byggnadsarea och byggnaderna får uppgå till två våningar. Den
lägre skalan med tvåvåningsbebyggelse motiveras med viljan att
ny bebyggelse inte ska utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden. I kvartersmarkernas bebyggelsetrukturer ska naturen, med
bibehållen skogskaraktär, få en framträdande roll (se planbestämmelse n3 och a2). Fasader ska målas i jordfärger (se planbestämmelse f3) och bebyggelsen ska utformas utifrån karaktären ”hus i
natur” (se Gestaltningsprinciper &LUNDERVWlGHUEHG|PVNXQQD
uppföras. I planbestämmelsen B1 ingår förutom bostäder även icke
störande verksamhet i mindre skala.
Detaljplanen säkerställer att kilar med naturmark sparas mellan
kvartersmark. Kilarna möjliggör för passager och i plangräns mot
golfbanan planeras ett femton meter brett stråk med naturmark.
Naturmarken mot plangränsen skapar förutsättningar för tillkomst
av informella stigar som kan leda vidare till andra större naturområden.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbilder delområde 8 - underordnad
bebyggelse i förhållande till naturen samt gröna
stråk inom och mellan kvartersmark
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Område Nord
Område Nord utgörs av fem delområden.
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Delområde 9 (”hus i stad”)
Delområdet är beläget vid Jurstabergsvägen i planområdets nordvästra del. Bebyggelsen ska utformas utifrån karaktären ”hus
i stad” (se Gestaltningsprinciper &LUNDERVWlGHUEHG|PV
NXQQDXSSI|UDV+|MGPlVVLJWWLOOnWVEHE\JJHOVHQYDULHUDPHOODQ
två till fyra våningar samt mellan två till fem våningar intill torget.
Utbyggnaden inom delområdet regleras med en största bruttoarea.
5XQWWRUJHWRFKOlQJVHQGHODYKXYXGJDWDQ-XUVWDEHUJVYlJHQP|Mliggörs för bostäder, centrumändamål och vård. För gestaltningen
DYERWWHQYnQLQJDUQDPRWWRUJHWnWHU¿QQVHQSODQEHVWlPPHOVH I4)
som reglerar att fasad mot torg ska utformas med förhöjt våningsplan samt att andel glasad yta i dessa bottenvåningars fasader ska
vara minst femtio procent. I planbestämmelsen B1, inom kvartersmarken i norr, ingår förutom bostäder även icke störande verksamhet i mindre skala.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbild delområde 9 - stadsmässig
entré till planområdet
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Norr om Jurstabergsvägen, intill plangränsen, möjliggörs för
utbyggnad av skola/förskola. Skolan ges ett högsta våningsantal på
fyra våningar och utbyggnaden begränsas av en största byggnadVDUHD9lVWHURPEHE\JJHOVHRPUnGHWPRWSODQJUlQVEHKnOOVHQ\WD
med naturmark. Grönytan är viktig för att skapa en grön kontaktyta
till angränsande områden utanför detaljplaneområdet.
Utformningen av Jurstabergsvägen kommer att förändras och gatumarken mellan Assursväg och huvudgatan planläggs delvis som ett
torg med cirkulationsplats.

Delområde 10 (”hus i natur” respektive ”hus i stad”)
Delområde 10 avgränsas av Assurs väg, Jurstabergsvägen och en
ORNDOJDWDL|VWHUPHGEHE\JJHOVHSnEnGDVLGRU9nQLQJVDQWDOWLOOlåts från två till fyra våningar respektive tre våningar och cirka 90
bostäder bedöms kunna uppföras. I planbestämmelsen B1 ingår
förutom bostäder även icke störande verksamhet i mindre skala.
Utbyggnaden inom delområdet begränsas med bruttoarea respektive byggnadsarea. Med hjälp av prickmark inom kvartersmark intill
Assurs väg undviks negativ påverkan på den historiska sträckningen. Angöring till delområdet ska företrädesvis ske via lokalgata.
Bebyggelseområdet intill huvudgatan ska i täthet samspela med
delområdet på andra sidan om Jurstabergsvägen. Bebyggelsen ska
utformas utifrån karaktären ”hus i stad” (se Gestaltningsprinciper)
och ska, tillsammans med delområde 9, skapa en stadsmässig entré
till planområdet. Bebyggelsen öster om planerad lokalgata ska
utformas mer utifrån karaktären ”hus i natur” (se planbestämmelse
n3 och a2).
Delområde 11 (”hus i natur” respektive ”hus i stad”)
Delområde 11 avgränsas av Assurs väg i norr, Jurstabergsvägen i
väster, samt av naturmark i söder och öster. Bebyggelsen begränsas till tre våningar respektive två till fyra våningar och cirka 50
bostäder beräknas kunna uppföras. Delområde 11 ges en lägre exploateringsgrad i förhållande till bebyggelsen norr samt väster om
delområdet. Utbyggnaden begränsas inom kvartersmarken med en
största bruttoarea. Närmast torget möjliggörs för bostäder, centruPlQGDPnORFKYnUG SODQEHVWlPPHOVH%&' %HE\JJHOVHQVNDKlU
utformas utifrån karaktären ”hus i stad” (se Gestaltningsprinciper).

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbild delområde 9 - gröna
bostadsgårdar med halvprivata samt
gemensamma ytor

Inspirationsbild delområde 10 - bebyggelse med
skiftande våningsantal
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Inom kvartersmarken längre norrut används planbestämmelsen B1
(i vilken, förutom bostäder, även icke störande verksamhet i mindre skala ingår). Bebyggelsen ska utformas utifrån karaktären ”hus
i natur” (se Gestaltningsprinciper) med bibehållen skogskaraktär
(se planbestämmelse n3 och a2). Byggnader ska placeras på ett sätt
som möjliggör utblickar över det kringliggande landskapet och
får gärna placeras runt en gård som kan utgöra en halvprivat sfär.
Fasader ska målas i jordfärger (planbestämmelse f3).
Delområde 12 (”hus i park”)
'HORPUnGHnWHU¿QQVVWUD[V|GHURP$VVXUVYlJLDQVOXWQLQJWLOO
den östra planområdesgränsen. Bebyggelse tillåts i tre våningar
och dess utbredning inom kvartersmarken regleras med en största
byggnadsarea. Inom delområdet bedöms cirka 15 bostäder kunna
uppföras. I planbestämmelsen B1 ingår förutom bostäder även icke
störande verksamhet i mindre skala.
.YDUWHUVPDUNHQnWHU¿QQVPHOODQVNRJVEU\QHWRFKHQWUlGEHYX[HQ
NXOOHLODQGVNDSHW9HJHWDWLRQHQUXQWGHORPUnGHWUDPDULQEHE\Jgelsen och ger den en mjukare framtoning. Bebyggelsestrukturen
ska möjliggöra för utblickar mellan huskropparna och bebyggelsen
ska utformas utifrån karaktären ”hus i park” (se Gestaltningsprinciper). I gestaltningen ska öppenheten i landskapet tas tillvara och
trädplantering inom kvartersmarken ska ske med eftertanke. Fasader ska målas i jordfärger (planbestämmelse f3).

Inspirationsbild delområde 11 grön gårdsbildning

Inspirationsbild delområde 12 - ombonad gård/
gårdsgata med utrymmen för lek och umgänge

Fotomontage delområde 12
Nedanstående fotomontage visar hur en utbyggnad inom områdets
kulturhistoriskt värdefulla miljö skulle kunna se ut i landskapet (se
bilagt montage för större format).

Föreslagen ny bebyggelse
9\IUnQ$VVXUVYlJPRWSODQRPUnGHW

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Delområde 13 (”hus i natur”)
I delområde 13 tillåts bostadsbebyggelse i två respektive tre våningar. Med hjälp av tvåvåningsbebyggelsen skapas mjukare övergångar till omgivande naturmark. Bebyggelsens utbredning inom
kvartersmark med tvåvåningsbebyggelse begränsas med en största
byggnadsarea. Utbyggnaden inom kvartersmark med trevåningsbebyggelse regleras med en bruttoarea. I planbestämmelsen B1 ingår
förutom bostäder även icke störande verksamhet i mindre skala.
,GHORPUnGHWVNDQDWXUPHGELEHKnOOHQVNRJVNDUDNWlU¿QQDVLQWLOO
husknuten (se planbestämmelse n3 och a2). Denna planeringsinriktning understöds av den naturmark som bevaras inom delområdet.
Området ska gestaltas utifrån karaktären ”hus i natur” (se Gestaltningsprinciper) och bebyggelsen ska i sitt uttryck särskiljas från
den mer stadsmässiga bebyggelsen inom delområde 9 och 10.
Byggrätterna för bostäder görs i förhållande till kvartersmarken
små. Inom delområdet bedöms cirka 100 bostäder kunna uppföras.
Bebyggelsen närmast skogbrynet i öster ska målas i jordfärger
(planbestämmelse f3).
,QRPGHQSULYDWDWRPWHQ+XVE\WRUSJHVGHWLRFKPHGGHWDOMSODnen, möjlighet till viss utbyggnad. Användningen blir även fortsättningsvis bostäder.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Inspirationsbilder delområde 13 - mindre och
större huskroppar med naturen tätt inpå
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$OOPlQQDSODWVHU
9DULDWLRQVNDYDUDHWWOHGRUGI|UGHQGHWDOMHUDGHJHVWDOWQLQJHQDY
planområdets strand-, skogs-, park-, torg- och gatumiljöer etcetera.
Det handlar om variation vad gäller bland annat uttryck, användningsområde och grad av iordningställande – från noggrant gestalWDGHWRUJWLOOPHU´RVSHFL¿FHUDGH´´RSODQHUDGH´SODWVHUPHGXWU\Pme för boende och besökare att själva forma närmiljöer att mötas
L(QYLNWLJDVSHNWlUDWWGHWVND¿QQDVEnGHPHUIUHNYHQWEHV|NWD
VRFLDODNQXWSXQNWHUVDPWR൵HQWOLJDPLOM|HUGlUP|MOLJKHWJHVWLOO
DYVNLOGKHWRFKOXJQ9l[OLQJDUPHOODQROLNDNDUDNWlUHULQRPGHQ
övergripande strukturen samt de allmänna platsernas olikheter kan
också bidra till bättre orienterbarhet. I ett övergripande perspektiv
utgör huvudgatan det centrala stråk som länkar samman målpunkWHULQRP7HJHOKDJHQVR൵HQWOLJDPLOM|HURFKEHE\JJHOVHRPUnGHQ

Område Nord

Område Mitt

Torg
Detaljplaneområdet utformas med tre tydliga torgbildningar i
strategiska lägen samt ett mindre torg i anslutning till den tilltänkta hamnen vid gamla tegelbruket (på samma plats där en öppen
yta sedan tidigare funnits mellan tegelbruksbyggnaderna). Kring
torgbildningarna tillåts verksamheter tillsammans med bostäder.
Platserna karaktäriseras av att våningsantal och exploatering blir
högre vilket förstärker respektive rumsbildning. Där verksamheter
tillåts i gatuplan ska byggnader utföras med förhöjd sockelvåning
som i sin gestaltning tydligt kan urskiljas i byggnadernas fasader.
Glasade partier ska möjliggöra en tydlig kontakt mellan ute och
inne. Torgbildningarna, med undantag för torget vid maskinhuset,
NRPELQHUDVPHGKnOOSODWVOlJHQI|UNROOHNWLYWUD¿NHQ

Område Syd

Placering av torgbildningar inom planområdet

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Torg i område syd
Torget vid maskinhuset i det gamla tegelbruksområdet och torget
strax österut på andra sidan huvudgatan ingår i ett grönt stråk som
OlQNDUVDPPDQR൵HQWOLJDPLOM|HULROLNDVNDORURFKNDUDNWlUHU
Från naturmarken och Brogård i öster leds ett parkstråk in i planerat torg. Syftet är, förutom att skapa ett gent gång- och cykelstråk,
att framhäva den historiska förbindelsen mellan Brogård och TegelEUXNHW /HUWDJVYlJHQ 9lJHQVNDlYHQHIWHUHWWSODQJHQRPI|UDQGH
vara läsbar i landskapet och grusbeläggningen bör bevaras. Torget
ska i övrigt utformas med parkkaraktär och delar av torget ska
kunna användas som allmän parkeringsplats. Utrymme ska även
beredas för en busshållsplats. Parkkaraktären kan åstadkommas
genom att skapa en övergång mellan karaktärerna natur, park och
torg. Övergången kan bland annat framhävas genom inslag av växtlighet i torgets markbeläggning. Delar av elementen i ”parktorgets”
gestaltning kan sedan användas i den passage som sträcker sig över
huvudgatan västerut.
Passagen kan beskrivas som en aktiv mellanzon att färdas genom
mot nästa målpunkt i det gröna stråket, det vill säga mot torgbildningen mellan planerad bostadsbebyggelse intill maskinhuset i
det gamla tegelbruksområdet. Torget ska utformas som ett intimt
gårdstorg med en gestaltning som inbjuder till vistelse med sittmöbler och andra funktioner för boende och förbipasserande. I
den kulturhistoriskt värdefulla miljön synliggörs maskinhuset och
tegelmästarbostaden och i de nya byggnadernas gatuplan skapas
förutsättningar för butiker och restauranger. I västlig riktning mot
vattnet övergår torget i planerad hamnpark (se beskrivning under
rubriken Parker).

Ett ”torgstråk” i den södra delen av planområdet
VNDOlQNDVDPPDQR൵HQWOLJDPLOM|HULROLNDVNDORU
och karaktärer samt framhäva den historiska
förbindelsen mellan Brogård och Tegelbruket
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Idéskiss - parktorget i den östra delen av stråket i område syd
30 m

Idéskiss - gårdstorget i mitten av stråket i område syd
30 m
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Torg i område mitt
Torget i område mitt ska utgöra en självklar mötesplats för boende
och besökare i denna del av Bro. Bebyggelsen ska forma ett tydligt
rum som i sin tur ska innehålla olika rum/zoner för vila, umgänge
RFKI|UÀ\WWQLQJ*HQRPDQYlQGQLQJDYROLNDP|QVWHURFKW\SHUDY
markbeläggning ska huvudgatans sträckning genom torget tydligt
kunna urskiljas från ytorna för vila och umgänge. I rörelsestråket,
GHWYLOOVlJDLWRUJHWVPLWWVNDEXVVKnOOSODWVHUSODFHUDV+nOOSODWVHUna, liksom planerad gång- och cykelväg, genererar liv och rörelse. I
de nya byggnadernas gatuplan skapas dessutom förutsättningar för
butiker, restauranger och andra centrumverksamheter att etableras. Inom zonerna för vila och umgänge kan sittmöbler, grönska
och ytor för aktiviteter och uteserveringar skapas. I gestaltningen
av torget kan med fördel inspiration hämtas från hur större delen
av marken inom och kring planområdet historiskt använts. Större
delen av marken hörde tidigare till Brogårds säteri och har brukats
som jordbruksmark, men även som ängs- och hagmark vilket kan
ge inspiration till val av växtmaterial på torget.

Idéskiss torget i område mitt

30 m
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Torg i område nord
Torget i den norra delen av planområdet ska forma en tydlig entré
till denna nya del av Bro. Entrétorget ska utvecklas till ett lokalt
centrum med busshållplatser och utrymmen för olika typer av
verksamheter och samlingslokaler i gatuplan. Att möjliggöra för
målpunkter inom torget, samt att planera för anslutning med gator
från fyra håll, genererar liv och rörelse. Torgytan ska utformas som
HQP|WHVSODWVXWLIUnQPnOVlWWQLQJHQDWWVDPWOLJDWUD¿NDQWJUXSSHU
IRWJlQJDUHF\NOLVWHUELOLVWHUNROOHNWLYWUD¿NDQWHUHWFHWHUD VND
kunna samspela. Stor omsorg behöver läggas på detaljutformning
av torget och anslutande gator, exempelvis vad gäller markbeläggning, belysning och vegetation. En utgångspunkt bör vara att eftersträva en öppen och välkomnande gestaltning där verksamheterna
har stor möjlighet att exponera sig. Torgytan kan dock, med hjälp
av bland annat skiftningar i markbeläggning (utan att skapa nivåskillnader), brytas ned till mindre trivsamma enheter vars användQLQJVRPUnGHQNDQYDUDÀH[LEODRFKYLGVLGDQRPU|UHOVHVWUnNHQ
nyttjas som små torg i torget. Exempel på innehåll som kan samsas
om ytorna inom torget är, förutom busshållplatser samt cykel- och
bilparkeringar, sittplatser, grönska och vatten, uteserveringar och
konstutsmyckningar.

Idéskiss torget i område nord

30 m
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Parker och vattenområden
Inom planområdet möjliggörs för parkmiljöer av olika karaktärer
som på plankartan benämns park med naturkaraktär och anlagd
park. Naturparkskaraktären skiljer sig från den anlagda parkkarakWlUHQJHQRPDWWEH¿QWOLJQDWXULK|JUHJUDGEHYDUDV
Kvartersmark med ändamålet odling (L1 nWHU¿QQVLSODQNDUWDQ
längst norrut inom planområdet. Upplåtelse av odlingslotter avses
VNHJHQRPDUUHQGHDYWDO,QRPNYDUWHUVPDUNHQnWHU¿QQVHWWPLQGUH
område med byggrätt, för till koloniområdet tillhörande funktioner
såsom förråd. Odlingsmarken blir i detta läge en del av entrén till
Tegelhagen och bör utformas med stigar av allmän karaktär.
I anslutning till Fiskartorp, där en mötesplats ska formas med
utrymmen för kultur- och fritidsaktiviteter, möjliggörs för anläggande av brygga och badplats (planbestämmelse W3). Från Fiskartorp i riktning mot Tegelbruksområdet formas en park med bevaUDQGHDYEH¿QWOLJQDWXUNDUDNWlU6lUVNLOGKlQV\QWDVWLOORPUnGHWV
många och värdefulla stora träd, främst ask, ek, klibbal och tall.
9lUGHIXOODWUlG¿QQVLQPlWWD*HQRPSDUNHQVNDHWWSURPHQDGVWUnN
anläggas (se textavsnittet Kulturpromenad) och i vattnet bereds för
anläggande av ”utkiksbryggor”/”solbryggor” (planbestämmelse
W2). Bryggorna får inte användas som fasta båtplatser men kan
I|UVHVPHGEDGVWHJDUbYHQQRUURP)LVNDUWRUSnWHU¿QQVHWWRPUnGH
planlagt som park med naturkaraktär (planbestämmelse P1), detta
då det öppna landskapet här kräver mer skötsel än intilliggande
naturmark.
Nedanför den nya bebyggelsen inom det gamla tegelbruksområdet
övergår naturparkskaraktären till ett tydligt mer iordningställt/anlagt parkområde. Parken kommer att präglas av den småbåtshamn
som ska anläggas (planbestämmelse W1). Småbåtshamnen ska
utgöras av cirka 100-120 båtplatser för småbåtar. Bränslehantering, förvaring av båtar, upptagning av båtar (förutom via mindre
trailerramp) eller annan typ av båtservice tillåts ej. Upplåtelsen av
bryggorna avses ske genom ett arrendeavtal mellan kommunen och
en framtida båtklubb. Båtägare som kommer med bil hänvisas till
GHDOOPlQQDSDUNHULQJDUQDLQlURPUnGHW+DPQSDUNHQDYVHVHQGDVW
rymma en avlastningszon. Det är upp till respektive båtägare att,
exempelvis via båtklubbar i kommunen, söka plats för upptagning
och vinterförvaring.
0HOODQKDPQHQRFKQ\EHE\JJHOVHVNDHQSDUNPHGJU|QDÀH[LEOD
ytor och sittmöbler anläggas. I gestaltningen av parken ska den
gamla torkladans ursprungliga form och placering kunna spåras
JHQRPW\GOLJDPDUNHULQJDULSDUNVDPWJDWXPDUNHQ9LGDUHQRUUXW
PRW5lWWDUERGD|YHUJnUGHQLRUGQLQJVWlOOGDSDUNHQWLOOHQSDUNDY
mer naturkaraktär (planbestämmelse P1). Naturen i detta läge anses
kunna må bra av mer skötsel än intilliggande naturmark.
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Öppna dammar för dagvattenhanteringen ska anläggas intill Fiskartorp respektive Tegelbruksområdet. Dammarna ska utformas så att
de utgör positiva inslag i parkmiljöerna.
Mellan område Mitt och Syd, planläggs en yta för spontanidrott
3$5.2). För att säkerställa att en gång- och cykelväg anläggs
LQRPVSRQWDQLGURWWVSODWVHQ PHOODQ5lWWDUERGDRFKKXYXGJDWDQ 
har en utformningsbestämmelse lagts till inom parkmarken.

Naturområden
Sammanhängande naturområden bevaras inom planområdet. Detta
åstadkoms dels genom att bevara större naturområden och dels
genom att anpassa bebyggelsestrukturens kvartersmark så att gröna
kopplingar mellan naturområden inom och utanför planområdet
säkras. Som kontrast till de mer iordningsställda grönytorna utgör
planområdets naturmarker värden och målpunkter där mer informella stigar och lekplatser kan uppstå.
Detaljplanens bebyggelseområden har i huvudsak anpassats så att
LGHQWL¿HUDGHQDWXUYlUGHQDYORNDOWNRPPXQDOWRFKUHJLRQDOWYlUGH
nWHU¿QQVLQRPQDWXUPDUN+XUQDWXUPDUNHUQDVHGDQRPKlQGHUWDV
varierar inom planområdet. I de södra delarna tas den tidigare hagmarkskaraktären, med stora lövträd och tallar, tillvara i natur- och
parkmarken närmast vattnet. Markens natur- och kulturvärden vid
stranden ska förstärkas genom anpassad skötsel. I planområdets
mittersta och nordliga delar är inriktningen vad gäller naturmiljön
DWWWLOOYDUDWDGHQEH¿QWOLJDEODQGVNRJVNDUDNWlUHQVDPWKlOOPDUNstallskogen. Jordbruksmarken i norr planläggs delvis som naturområde där karaktären öppet landskap med ängar kan bevaras, delvis
som kvartersmark för odling.

TABELL 1:
Trädslag

Diameter (räknat 1
meter från marken)

Ek, alm, ask, lind, samt 30 cm
blommande/bärande
träd som rönn, hägg,
oxel, vildapel och sälg
Klibbal, asp, björk, pil
och lönn

40 cm

Gran och tall

50 cm

+DVVHOEXNHWWHU

100 cm

%H¿QWOLJDWUlGVNDVSDUDVLVnVWRUXWVWUlFNQLQJVRP
möjligt. Särskilt skyddsvärda träd enligt tabellen får
ej skadas eller fällas. Träden omfattas av marklov

Öppet landskap
Natur
Park
Odling

,QRPSODQRPUnGHWVQDWXUPDUNHUVNDEH¿QWOLJDWUlGVSDUDVLVnVWRU
utsträckning som möjligt. Särskilt skyddsvärda träd (enligt tabellen
på denna sida) får ej skadas eller fällas. I vissa fall kan träd dock
behöva fällas av naturvårdsskäl, till exempel för att röja fram värdefulla ädla lövträd som ek och ask, eller för att gynna äldre tallar.
Naturvårdsröjning ska ske i samråd med ekologiskt kunnig person.
Nedtagna större trädstammar lämnas företrädesvis på lämplig plats
i natur- eller parkmark för att gynna naturvärden knutna till värdefull död ved.
Skötselinsatser behövs för att utveckla och bevara natur- och
UHNUHDWLRQVYlUGHQ9DULDWLRQHQVNDSDUP|MOLJKHWHUWLOOROLNDDQYlQGningsområden. Utblickar ska tas tillvara och delområden knytas
samman av promenadstråk. Inom naturmarken kan platser för lek,
WUlQLQJRFKVDPYDURDQOlJJDVLERVWDGHQVQlUKHW9LNWLJDPnOpunkter och stråk kan ljussättas för att öka tryggheten. I plankartan
reserveras ytor för dagvattenhantering (genom anläggande av dammar/våtmarker), dessa ska inom naturmark utformas så att de utgör
ett värde för upplevelsen av området samt på ett sätt som gynnar
groddjur och andra våtmarkslevande arter.
/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

200 m

9LNWLJDJU|QVDPEDQGLQRPSODQRPUnGHW
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Kulturpromenad
En kulturpromenad ska anläggas från Fiskartorp till det gamla
tegelbruksområdet och vidare norrut upp till Assurs väg (se illustration/karta sid. 53). Kulturpromenadens sträckning ökar tillgängOLJKHWHQWLOO0lODUHQRFKP|MOLJJ|UDQVOXWQLQJDUPRW5lWWDUERGD
Kvistaberg och Bro gård. Genom tilltänkt sträckning kan en
banvall, som i landskapet vittnar om den järnvägsbank som ledde
mellan bruket och lertäkterna, delvis återanvändas. Från kulturpromenaden, som syftar till att lyfta fram planområdets kulturhistoria
och naturmiljö, ska utblickar över det omkringliggande landskapet
möjliggöras. Stråket ska genomgående upplevas som öppet, tillgängligt och tryggt. Karaktären på promenaden ska variera, längs
vissa delar kan den ges karaktären av naturstig och längs andra
delar kan den utformas mer som en slingrande, naturanpassad och
JUXVDGJnQJYlJ9LG7HJHOEUXNHWVNDVWUDQGSURPHQDGHQLQJnLGHQ
anlagda parkmiljö som ska formas intill hamnen. I östlig riktning
mot Fiskartorp ska istället promenadstråket tydligare följa naturmiljöns förutsättningar och terräng.

Gaturum
Planområdets gatustruktur karaktäriseras av en huvudgata i nordsydlig riktning till vilken mindre gator ansluter. Längs huvudgatan
ska parkeringsytor anläggas och gatan ska gestaltas med en alléplantering. En generell gestaltningsprincip ska vara att forma
tydliga, säkra och ombonade gaturum genom att använda grönska
och bebyggelse som inramande element, samt genom att skapa
sekvenser av torg, parker och andra typer av allmänna platser där
gaturummen kan ”svälla” för att sedan smalna av. Bebyggelsens
utformning och innehåll är viktiga faktorer för att skapa varierande
PLOM|HUU|UHOVHRFKWU\JJKHWLGHR൵HQWOLJDUXPVRPJDWRUQDXWJ|U
([HPSHOYLVE|UÀHUERVWDGVKXVHQSODFHUDVQlUDJDWDRFKHQWUpHU
fönster och bottenvåningar med verksamhetslokaler ska i huvudsak vara riktade mot gaturum där strukturen tillåter. I plankartan
regleras med planbestämmelser att bebyggelsen ska placeras mot
huvudgatan och planerade torg. Entrén till planområdet via bland
DQQDW-XUVWDEHUJVYlJHQVNDXWIRUPDVW\GOLJWWUD¿NVlNHUWRFKOlWWLOOJlQJOLJW'HWWDlUEHW\GHOVHIXOOWI|UU|UHOVHÀ|GHWWLOORFKIUnQ
RPUnGHW9LGKXYXGJDWDQW\JOLJJ|UVHQWUpQJHQRPSODQODJGWRUJ\WD
och den omkringliggande högre bebyggelsen.
Mindre gator inom kvartersmark för bostäder kan, med syftet att
skapa levande gaturum, utformas som långsträckta torgbildningar.
3nGHVVDJDWRUNDQ|YHUJnQJDUVNDSDVPHOODQJDWDQVR൵HQWOLJKHW
och bostädernas privata sfärer, detta genom att vid entréer forma
KDOYSULYDWDKDOYR൵HQWOLJD\WRUI|UXWHYLVWHOVH'HOnQJVWUlFNWDWRUJELOGQLQJDUQDJDWXPDUNHUQDVNDNXQQDVDPQ\WWMDVDYROLNDWUD¿NVODJ
och där det är möjligt även kunna rymma aktivitetsytor, sittmöbler
och stadsodlingar etcetera. En avgörande aspekt för att skapa leYDQGHJDWXUXPlUVDPVSHOHWPHOODQXWHRFKLQQH+XUEHE\JJHOVHQ
utformas i gatuplan, oavsett om innehållet är bostäder eller verksamheter, har i detta sammanhang stor betydelse.
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6HUYLFH
2ႇHQWOLJVHUYLFH
2൵HQWOLJVHUYLFHVnVRPVNRORUELEOLRWHNRFKYnUGFHQWUDOnWHU¿QQVL
FHQWUDOD%UR,SODQRPUnGHW¿QQVP|MOLJKHWDWWE\JJDWUHI|UVNRORU
skolor samt en idrottsplats. Inom kvartersmark för skola bedöms
lYHQLGURWWVKDOODUNXQQDLQU\PPDV3ODQEHVWlPPHOVHQ%&'UXQW
de tre torgen längs huvudgatan omfattar, förutom bostäder och
centrumändamål, även vård. Inom övrig kvartersmark för bostäder
möjliggörs för icke störande verksamheter i mindre skala (B1). Med
detta menas verksamheter som kan integreras i tätbebyggt område.
Detaljplanen möjliggör även anläggande av badplats vid Fiskartorp
där området planlagts för kultur- och fritidsverksamheter (planbeVWlPPHOVH5+ 

Kommersiell service
.RPPHUVLHOOVHUYLFHVnVRPUHVWDXUDQJHURFKPDWD൵lUHUnWHU¿QQV
i Bro tätort norr om järnvägen. Detaljplanen skapar förutsättningar
för att butiker, restauranger och verksamheter ska kunna etableras
LGHWDOMSODQHRPUnGHW SODQEHVWlPPHOVH%&' PHGNRQFHQWUDWLRQ
runt de planerade torgen längs huvudgatan. Även inom övrig kvartersmark för bostäder möjliggörs för icke störande verksamheter i
mindre skala (B1).

7UD¿NRFKNRPPXQLNDWLRQHU
-XUVWDEHUJVYlJHQ$VVXUVYlJRFK5|VDULQJYlJHQXWJ|UHQWUpJDWRU
till planområdet. Från norr nås området via Jurstabergsvägen, från
|VWYLD$VVXUVYlJRFKIUnQYlVWYLD5|VDULQJYlJHQ.RPPXQHQ
utreder förutsättningarna att anlägga en infartsparkering norr om
Bro Station.
Bro

E18
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Avståndet mellan planområdet och Bro centrum med bil är cirka
3,5 kilometer och sträckan Bro - Stockholm tar cirka fyrtio minuter
med bil. Avståndet till Bro pendeltågstation är cirka en kilometer
från byggrätterna i planområdets norra del. Pendeltåget går idag
PHGWUHWWLRPLQXWHUVWUD¿NIUnQ%URWLOO6WRFNKROP&RFKWDUFLUND
WUHWWLRPLQXWHU%URDU¿QQV|YHUMlUQYlJHQ|VWHUUHVSHNWLYHYlVWHU
om samhället. Den östra bron (Ginnlögs väg) saknar gång- och
F\NHOEDQD9LGSHQGHOWnJVVWDWLRQHQRFKLDQVOXWQLQJWLOO6WDWLRQVYlJHQ¿QQVWYnWXQQODUI|UJnQJRFKF\NHOWUD¿NWLOOFHQWUDOD%UR
Planområdet ansluts i nuläget inte med någon gång- och cykelväg.
,RPUnGHW¿QQVGHWVHGDQWLGLJDUHHQJnQJRFKF\NHOYlJVRPDQVOXWHU5lWWDUERGDYlJHQPHG$VVXUVYlJ

A

Övergripande karta gång- och cykelvägar
%H¿QWOLJD*&YlJDU
3ODQHUDGH*&YlJDU
Möjlig koppling till framtida bebyggelseområden

A
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7UD¿NQlW
'HWDOMSODQHRPUnGHWVWUD¿NQlWE\JJVXSSNULQJ-XUVWDEHUJVYlJHQ
samt med en ny huvudgata i nordsydlig riktning. Tillkommande
huvudgata ansluts till Jurstabergsvägen cirka 110 meter öster om
GHQYlVWUDSODQRPUnGHVJUlQVHQ+XYXGJDWDQVNDJHVWDOWDVPHG
trädplantering och inrymma både gång- och cykelväg samt trottoar.
Utmed huvudgatan ska också bilparkering för boende och besökare
WLOOnWDV+XYXGJDWDQDYVOXWDVPHGYlQGSODQVWUD[YlVWHURP)LVNDUWRUS9lQGSODQHQXWIRUPDVI|UDWWNODUDEXVVWUD¿N/RNDOJDWRUI|Usörjer bostäder utanför huvudgatan och kopplar samman de olika
delområdena. För att förbättra tillgängligheten och genomströmningen i området planläggs en lokalgata i planområdets östra del
mellan Assursväg och det planerade torget i planområdets mittersta
del. Lokalgatan korsar Assurs väg och fortsätter sedan norrut för att
avslutas med en vändplan/ett gångfartsområde. Längs lokalgatan
ska en gång- cykelväg rymmas inom vägområdet. Gång- och cykelvägen fortsätter efter gångfartsområdet norrut för att i planområdesgräns ansluta till Ginnlögs väg. Gatustrukturen är utformad för
att fungera som en länk med gena och säkra gång- och cykelförbindelser med god tillgänglighet.

7UD¿NVHSDUHUDGJnQJRFK
cykelväg
Kultur- och strandpromenad

.ROOHNWLYWUD¿N
3ODQRPUnGHWXWIRUPDVVnDWWUHVDQGHPHGNROOHNWLYWUD¿NHQNHOW
NDQWDVLJWLOORFKIUnQSODQRPUnGHW)|UDWWIUlPMDNROOHNWLYWUD¿Nresande placeras busshållsplatserna så att avståndet mellan hållsplatslägen och bostäder i huvudsak inte överstiger 400 meter. Inom
planområdet planeras för fem hållplatser. I planområdets nordliga
del är det längre än 400 meter till busshållsplatsen. Det längre
avståndet motiveras med att det är relativt få bostäder i delområdet,
samt med tanke på det kortare avståndet till pendeltågsstationen.
Busshållsplatserna är strategiskt placerade i anslutning till torgbildQLQJDUI|UVNRORUVNRORUVDPWWLOO)LVNDUWRUS%XVVWUD¿NHQVWXUWlWKHW
kommer successivt att öka i takt med att befolkningsmängden inom
planområdet växer.

*nQJRFKF\NHOWUD¿N
För att minska antalet bilresor är det viktigt att gång- och cykelförutsättningarna till och från samt inom planområdet är goda. Avståndet mellan den södra delen av planområdet och stationen är cirka
tre kilometer.
Detaljplanen erbjuder gående och cyklister alternativa sätt att röra
sig och området möjliggör för gång- och cykelanslutningar i väster,
QRUURFK|VWHU,RFKPHGGHWDOMSODQHQNRPPHUGHQEH¿QWOLJDJnQJ
RFKF\NHOYlJHQOlQJV-XUVWDEHUJVYlJHQPHOODQ5lWWDUERGDRFK
Assurs väg, att integreras i huvudgatans utformning. Längs huvudgatan på den östra sidan ska en separat gång- och cykelväg anlägJDVRFKSnGHVVYlVWUDVLGDDQOlJJVHQWURWWRDU VHJDWXVHNWLRQ+ 
Längs den lokalgata som korsar Assurs väg anläggs en gång- och
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cykelväg. I nordlig riktning ansluter gång- och cykelvägen till ett
utbyggnadsområde i anslutning till pendeltågsstationen. UtbyggQDGVRPUnGHWNRPPHUDWWIXQJHUDVRPHQOlQNPHOODQGHQEH¿QWOLJD
bebyggelsen norr om järnvägen och den nya bebyggelsen söderut
inom bland annat Tegelhagen.

Buller
Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utforPDVVnDWWI|OMDQGHULNWYlUGHQI|UOMXGQLYnQIUnQWUD¿NEXOOHU JlOlande vid tidpunkten för planarbetets påbörjande) inte överskrids:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Inom aktuellt planområde görs längs vissa delar av huvudgatan
VWUlFNDQPHOODQWRUJHQLRPUnGH0LWWRFK1RUGVDPWOlQJV5|VDringvägen) avsteg från ovanstående riktvärden/kvalitetsmål. Avsteg
bedöms även krävas längs Assurs väg. Berörd kvartersmark omfattas av planbestämmelsen m1. Bestämmelsen anger att byggnader
och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att
I|OMDQGHYlUGHQI|UOMXGQLYnQIUnQWUD¿NEXOOHULQWH|YHUVNULGV
• 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
• 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför minst
hälften av boningsrummen i varje bostad (vid fasad, balkong,
uteplats och rekreationsytor)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Stöd för planbestämmelsen om avsteg hämtas i programskriften
7UD¿NEXOOHURFKSODQHULQJ,9(av Länsstyrelsen i Stockholms län
tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning). I skriften formuleras förslag till två olika avstegfall:
• Avstegsfall A - från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs
avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång
till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt
lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning
till bostaden.
• Avstegsfall B - från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs
avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den tysta sidan.
Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida
om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen.
Genom att planera med avstegsfall B kan bostäder med god ljudNYDOLWHWHUKnOODVYLGELEHKnOOQDJDWXVHNWLRQHURFKWUD¿NPlQJGHU
Genom att förse minst hälften av boningsrummen i berörda lägenheter med minst ett fönster i fasad med högst 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå innehålls målet för avstegsfall B.
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9LGDUHPRWLYHUDVDQYlQGQLQJHQDYDYVWHJIDOOJHQRPDYYlJQLQJDU
mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen, bland annat behovet av tillräckligt tät bebyggelse för tillskapande av underlag till
EH¿QWOLJRFKNRPPDQGHNROOHNWLYWUD¿N<WWHUOLJDUHHWWPRWLYlU
viljan att forma tydliga och ombonade gaturum genom små avstånd
mellan bebyggelse och gatumark.

Parkering
Bilparkering
Bilparkering för boende och besökare kommer att möjliggöras på
det allmänna gatunätet (cirka 400 platser). För att uppfylla parkeringsbehovet kommer dock parkering även behöva anläggas inom
NYDUWHUVPDUN3ODQI|UVODJHWlUP\FNHWÀH[LEHOWRFK|SSQDUEODQG
annat för olika bebyggelsetyper, våningshöjder och exploateringsJUDG3ODQHQVÀH[LELOLWHWWLOOVDPPDQVPHGP|MOLJKHWHQDWWSDUNHUD
på gatan gör det svårt att ange ett parkeringstal för kvartersmark
som inte leder till överutbud i händelse av att fastigheterna inte exploateras fullt ut. För att ändå kunna bedöma efterfrågan på bilparkering och sätta ett parkeringstal för kvartersmark antas att samtliga fastigheter exploateras maximalt enligt planen. I framtagen
WUD¿NXWUHGQLQJ 5DPE|OO SUHVHQWHUDVXWLIUnQROLNDSDUDPHtrar ett för hela planområdet samlat parkeringstal på 0,9 bilplatser
SHUOlJHQKHWRPNYPEUXWWRDUHD LVL൵UDQLQJnUEHV|NVSDUNHring). Parkeringstalet bedöms vara satt utifrån en rimlig avvägning
PHOODQHIWHUIUnJDQRFKVWUlYDQPRWPnOHWRPPLQVNDGELOWUD¿NVRP
uttrycks i kommunens översiktsplan.
Planområdet är indelat i tre avgränsade delområden med olika
bebyggelsetäthet. De allmänna parkeringarna är ojämnt fördelade
inom planområdet, vilket innebär att tillgången till allmän parkering är betydligt bättre i det mellersta delområdet än i de andra två
delområdena. Även om de allmänna parkeringarna är tillgängliga
för alla bör parkeringsutbudet på kvartersmark ta hänsyn till den
ojämna fördelningen av allmänna parkeringar för att parkeringsXWEXGHWVRPKHOKHWVNDEDODQVHUDV+lUDQYlQGVGlUI|ULWUD¿NXWredningen en förenklad modell där de tre delområdena ses som
isolerade enheter och ett lämpligt parkeringstal tas fram för kvartersmarken inom varje delområde.
Inom delområde syd planeras för cirka 750 lägenheter som inte till
fullo löser sin parkering på kvartersmark. Antalet allmänna parkeringsplatser på huvudgatan och lokalgatan uppgår till cirka 150
stycken. För att nå upp till ett samlat parkeringstal på 0,9 bilplatser
per lägenhet om 100 kvm bruttoarea krävs att 500 platser anordnas
på kvartersmark. Detta motsvarar ett parkeringstal på kvartersmark
om 0,7. Med motsvarande beräkningar för övriga delområden
krävs 0,6 (mitt) respektive 0,7 (nord) parkeringsplatser per lägenhet om 100 kvm bruttoarea inom de olika delområdenas kvartersmark.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : Planbeskrivning laga kraft Tegelhagen nr 1402 komprimerad

Sida 56 av 83

Då de allmänna parkeringarna på gatunätet kommer att nyttjas av
boende under främst nattetid kommer de i stor utsträckning kunna
samnyttjas som personalparkering för skolor/förskolor samt som
besöksparkering till spontanidrottsplatsen, badplatsen och småbåtsKDPQHQ2PEHKRYXSSVWnU¿QQVXWU\PPHDWWLRUGQLQJVWlOODFLUND
90-110 parkeringsplatser i nära anslutning till badplatsen, dessa
VNDGLVNUHWLQIRJDVLQDWXUHQPHGJUXVDGH\WRU9LGXWIRUPQLQJDY
DOOPlQQDSODWVHUVRPYlJPDUNRFKWRUJVNDHOELOVWUD¿NSUHPLHUDV
Det kan exempelvis handla om fördelaktiga parkeringsplatser och
lättillgängliga laddningsstationer.
Cykelparkering
9LGEnGHDOOPlQQDSODWVHURFKLQRPNYDUWHUVPDUNVNDGHWEHUHGDV
plats för cykelparkeringar. Inom kvartersmark bör minst 30 cykelparkeringsplatser anläggas per 1000 kvadratmeter BTA bostadsyta. Platserna bör placeras både i markplan, i nära anslutning
till entréerna, samt i stöldsäkra och väderskyddade cykelgarage.
För att underlätta och uppmuntra cykling behöver även generösa,
säkra och lättillgängliga cykelparkeringar anläggas i nära anslutQLQJWLOOSODQRPUnGHWVPnOSXQNWHU9LGVNRORUEHG|PVFLUND
cykelparkeringsplatser per elev behövas. Behovet kan dock variera
beroende på bland annat åldersgrupper och upptagningsområde.
En noggrannare behovsanalys behöver därmed tas fram när planerade skolverksamheter tagit form. Även vid spontanidrottsplatsen
(mellan område Syd och Mitt) och badplatsen behöver utrymmen
för cykelparkering avsättas. Behovet av cykelparkeringsplatser
bedöms uppgå till 0,4 platser per besökande.

7UD¿NVlNHUKHW
7UD¿NPlQJGHUQDSnJDWRUQDLQRPSODQRPUnGHWI|UYlQWDVHQOLJW
IUDPWDJHQWUD¿NXWUHGQLQJ 5DPE|OO YDUDUHODWLYWOnJDRFK
XQGHUI|UXWVlWWQLQJDWWYlJWUD¿NHQVKDVWLJKHWHUEHJUlQVDV¿QQV
JRGDP|MOLJKHWHUDWWnVWDGNRPPDHQWUD¿NVlNHURFKDWWUDNWLY
närmiljö som uppmuntrar människor att gå och cykla framför att
åka bil. För att garantera låga hastigheter behöver utformningen
DYJDWRUQDVlNHUVWlOODDWWIRUGRQVWUD¿NHQLQWH|YHUVNULGHUHQYLVV
KDVWLJKHW3RWHQWLHOODNRQÀLNWSXQNWHUPHOODQIRUGRQRFKRVN\GGDGH
WUD¿NDQWHUVND´KDVWLJKHWVVlNUDV´YLONHWGH¿QLHUDVVRPDWWnWPLQVtone 85 procent av alla fordon ska underskrida 30 km/h.
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Längs huvudgatan bör anslutande lokalgator utformas så att de
skapar inbromsningar. Förändringar i vägmiljön, för att påkalla
varsamhet, föreslås skapas genom att göra samtliga övergångsVWlOOHQXSSK|MGDRFKLQGUDJQD<WWHUOLJDUHWUD¿NVlNHUKHWVnWJlUGHU
längs huvudgatan kan behövas längs ”släppen” mellan de tre delområdena. Frånvaron av bebyggelse kan här bjuda in till högre hastigheter varpå särskilt fokus behöver läggas på detaljutformningen
DYJDWXUXPPHW7RUJ\WRUQDGlUWUD¿NSDVVHUDUVNDXWIRUPDVPHG
god överblickbarhet och (med hjälp av avvikande markbeläggning)
W\GOLJD]RQHUI|URVN\GGDGHWUD¿NDQWHU
Sträckan på Jurstabergsvägen genom norra delen av planområdet
EHG|PVYDUDGHQNlQVOLJDVWHSODWVHQXUWUD¿NVlNHUKHWVSHUVSHNWLY
,GDJlUKDVWLJKHWHQSnVWUlFNDQVN\OWDGWLOONPKRFKWUD¿NPlWningar från december 2015 visar att medianhastigheten är 54 km/h.
När planområdet är fullt utbyggt kommer gatan behöva passeras
av barn som rör sig mellan skolan och hemmet och det är därför
av särskild stor vikt att utformningen på sträckan hastighetssäkras
WLOONPK)|UDWWYDQDYlJWUD¿NDQWHUVNDDQSDVVDKDVWLJKHWHQ
genom området är det viktigt att hela gaturummets karaktär signalerar någonting annat än idag. Detta kan bland annat uppnås med
trädplanteringar, förstärkt belysning, varierande markbeläggning
och upphöjning av korsningspunkter. Den stora korsningen mellan
Jurstabergsvägen och planområdets huvudgata ska utformas med
rondell.
Gatuutformning
*DWRUQDLQRPSODQRPUnGHWDQSDVVDVHIWHUQDWXURFKWRSRJUD¿RFK
ska utformas enligt gatusektionerna på följande två sidor.
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Gatusektionssträckningar
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0LOM|RFKKnOOEDUKHW
8WE\JJQDGHQRFKXWYHFNOLQJHQDYGHQEH¿QWOLJDEHE\JJHOVHQLQRP
Tegelhagen ska ske på ett sätt där sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska aspekter beaktas. Utifrån dessa aspekter har
detaljplanen formats med den övergripande inriktningen att möjliggöra en funktionsblandad och varierad bebyggelse. Tegelhagen ska
rymma en variation vad gäller arkitektoniska typologier och de offentliga miljöer som formas, med utrymmen för service, kultur och
nöjen, ska vara tillgängliga för alla. Tillgänglighetsaspekten kräver
DWW7HJHOKDJHQLQWHJUHUDVYlOPHGRPJLYDQGHEH¿QWOLJDRPUnGHQ
DWWW\GOLJDNROOHNWLYWUD¿NVWUnNIRUPDVVDPWDWWXWYHFNOLQJHQDYEHbyggelse och natur sker i samverkan. Park- och grönområden samt
förbättrad tillgänglighet till vattnet inom Tegelhagen ska ge boende
i Bro som helhet goda möjligheter till rekreation och avkoppling.
Sammanfattning av viktiga aspekter i detaljplanen/planbeskrivningen utifrån ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv:
• Närhet till tågstationen (ger möjlighet att resa kollektivt vilket
minskat behovet av bilanvändning)
• *nQJRFKF\NHODYVWnQGWLOOEH¿QWOLJVHUYLFHL%UR
• Sammanhängande naturområden (bebyggelsestrukturen syftar
till att säkerställa och att stärka ett grönt kontinuerligt samEDQGHQUHNUHDWLYOlQNPHOODQ5|VDULQJHQVRFK%URlQJDUQDV
värdekärnor i Görvälnkilen)
• 'LPHQVLRQHUDGHVWUnNI|UNROOHNWLYWUD¿N
• Sammanhängande gång- och cykelvägnät
• +XVKnOOQLQJPHGPDUNRFKYDWWHQRPUnGHQ GHGHORPUnGHQ
VRPH[SORDWHUDVXWQ\WWMDVH൵HNWLYW
• Möjlighet till bostadsnära odling
• cWHUDQYlQGQLQJDYEH¿QWOLJDVWUXNWXUHURFKE\JJQDGHU
• Lokalt omhändertagande av dagvatten
• Uppvärmning med fjärrvärme
• (OELOVWUD¿NVNDSUHPLHUDVWLOOH[HPSHOJHQRPI|UGHODNWLJD
parkeringsplatser och lättillgängliga laddningsstationer
'HWDOMSODQHQI|U7HJHOKDJHQ´I|U¿QDU´|YHUVLNWVSODQHQVLQWHQWLRQHU
vad gäller hållbar utveckling. Inför olika aktörers fortsatta arbete
med utbyggnaden av området kan utifrån detaljplanens inriktning
ROLNDDPELWLRQHU\WWHUOLJDUHVSHFL¿FHUDH[HPSHOYLVYDGJlOOHU
• Byggteknik
• Materialval
• Tekniska system
• Persontransportlösningar
• Olika system/lösningar som kan möjliggöra och uppmuntra till
en miljövänlig livsstil
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7HNQLVNI|UV|UMQLQJ
Dagvatten
Framtagen dagvattenutredning (Novamark, 2017) visar hur planområdets dagvatten skulle kunna hanteras med målsättningen att
PLQLPHUDGHW|NDGHGDJYDWWHQÀ|GHWIUnQSODQRPUnGHWHIWHUH[SORDWHULQJ1XYDUDQGHÀ|GHIUnQSODQRPUnGHWYLGHWWGLPHQVLRQHUDQGH
10 års regn med varaktighet i 10 minuter motsvarar 2100 l/s. En
H[SORDWHULQJDYRPUnGHWHQOLJWGHWDOMSODQHQPHGI|UDWWÀHURFK
VW|UUH\WRUEOLUKnUGJMRUGDYLONHWOHGHUWLOODWWÀ|GHQRFKI|URUHningar av dagvatten ökar. Avrinningen från planområdet kommer
att öka till 4800 l/s om inga åtgärder vidtas.
Generellt ska inom kommunen så kallad ekologisk dagvattenhantering (EOD) tillämpas vid all ny bebyggelse där så är möjligt. EOD
innebär att vattnet leds till annan plats och tas om hand med hjälp
av dammar eller översilningsytor. Med EOD kan positiva inslag i
bostädernas närmiljöer skapas, grundvattennivåer bibehållas och
föroreningsmängder till sjöar och vattendrag minskas. EOD ska
ske med stor andel lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD)
i syfte att bromsa upp avrinningen tidigt och låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet. För hela planomUnGHWNUlYVGlUPHGO|VQLQJDULIRUPDYLQ¿OWUDWLRQRFKI|UGU|MQLQJ
av dagvatten för att inte öka avrinningen vid ett 10 års regn med
varaktighet i 10 minuter. Flerfamiljshus får inte släppa mer än 35
l/s och ha av avrinningen ut från fastigheten vid ett regn med intensiteten 225 l/s ha (dimensionerande 10-årsregn). Enskilda fastigheter med enfamiljshus skall vid samma förutsättningar förses med
I|UGU|MQLQJVRFKHOOHULQ¿OWUDWLRQVPDJDVLQPHGHQH൵HNWLYYRO\P
motsvarande minst 1 m3.
Planområdet har Mälaren-Görväln som recipient och ligger dessutom inom östra Mälarens vattenskyddsområde, vilket medför att
rening av dagvatten har hög prioritet. Dessutom ligger Brovikens
Natura 2000-område cirka 300 meter öster om planområdets södra
delar. För att minimera den ökade avrinningen efter exploatering av
SODQRPUnGHWI|UHVOnVnWJlUGHULIRUPDYLQ¿OWUDWLRQRFKI|UGU|MQLQJ
av vatten i dagvattenmagasin, dammar och översilningsytor. För
DWWUHGXFHUDI|URUHQLQJDUQDI|UHVOnVIUDPI|UDOOWVSHFL¿NDnWJlUGHU
för det förorenade dagvattnet från huvudgatan (dagvattenbrunnar
som leder dagvatten till trädplanteringar för bevattning och perkoODWLRQ VDPWIUnQSDUNHULQJVSODWVHU ROMHDYVNLOMDUHHOOHU¿OWHUEUXQQDU 'DJYDWWHQPHGDYULQQLQJ|YHUPRUlQPDUNVNDOOLQ¿OWUHUDVGlU
VnlUP|MOLJW9LGWlWEHE\JJHOVHE|ULQ¿OWUDWLRQVRFKHOOHUI|UGU|Mningsmagasin utformas i lämplig utsträckning för att inte överbelasta dagvattennätet, diken, dammar och slutligen recipienten
0lODUHQ+lQV\QVNDOOlYHQWDVWLOOEHE\JJHOVHVnDWWLQWHGDJYDWWHQ
riskerar att bli ett problem. Beräkningar visar att planområdet gott
och väl håller sig inom gränsvärden för föroreningar via dagvatten
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(enligt förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp framtagna av
5HJLRQSODQHRFKWUD¿NNRQWRUHW6WRFNKROPVOlQVODQGVWLQJ 9DG
JlOOHUÀ|GHQVnUHGXFHUDVGDJYDWWHQÀ|GHWPHGnWJlUGHUXWLIUnQSODnområdets förutsättningar (lokalt omhändertagande av dagvatten),
vilket leder till att området inte släpper mer dagvatten efter exploatering än vad motsvarande område gör idag (10 års regn, varaktighet 10 minuter, klimatfaktor 1,2).
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Avrinningsområde 2 – ett avskärande makadamdike längs tilltänkt
strandpromenad/kulturpromenad. Diket fungerar som fördröjningsRFKLQ¿OWUDWLRQVPDJDVLQVDPWI|UGHODUXWEUlGGDWGDJYDWWHQLQQDQ
GHWQnUUHFLSLHQWHQ9LVVGHODYGDJYDWWQHWNDQHYHQWXHOOWQnGDPmen i avrinningsområde 1.
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dagvattnet som bräddas. Från fastigheterna kan dagvatten tillåtas
silas på bred front ned för sluttningen mot diket.
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Avrinningsområde 4±EH¿QWOLJGDOJnQJQ\WWMDVRFKGDPPDQläggs i söder. Avrinningsområdet tar emot dagvatten från område
8 (efter att vattnet passerat en större översilningsyta). Dagvattnet
OHGVVHGDQV|GHUXWJHQRPGDOJnQJHQ GlUYDWWHQNDQLQ¿OWUHUDV I|U
att sedan nå planerad damm i anslutning till Mälaren. Dammen ska
XWIRUPDVPHGHQEX൵HUW]RQRFKHYHQWXHOOWHQPMXNDUHYDOO'DJYDWWHQIUnQWUD¿N\WRUVNDVHSDUHUDVRFKUHQDVLQQDQGHWEUlGGDVWLOO
damm och/eller Mälaren.

9.4

13.56

2.56

12.56

13.56

12.56

11.56

Avrinningsområde 6±Q\WWMDQGHDYEH¿QWOLJWDYVNlUDQGHGLNH
Bräddat dagvatten kan spridas ut i slänten mot golfbanan och sedan
OHGDVYLGDUHYLDGHWEH¿QWOLJDGLNHW'LNHWOHGHULQLDYULQQLQJVRPUnGHRFKIUDPWLOOSODQHUDG|YHUVLOQLQJV\WDI|ULQ¿OWUDWLRQ
Avrinningsområde 7 – anläggande av dike längs plangränsen.
Diket samlar upp dagvatten inom avrinningsområdet som sedan
leds vidare till planerad översilningsyta vid den gamla lertäkten.
En bräddningsledning, som bräddar till ett dike i avrinningsområde
EHK|YHUDQOlJJDV9LGOHUWlNWHQ¿QQVLGDJHQGDJYDWWHQWUXPPD
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5.56

Avrinningsområde 5 – anläggande av damm. Även en mindre del
av område 4 skulle kunna leda dagvatten till denna damm.

11.56

11.56
11.56

Avrinningsområden, bilaga till
Dagvattenutredning (Novamark, 2017). Se
utredningen för större/tydligare karta
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som leder in i golfbanan och förmodligen till golfbanans dammsysWHP)|UDWWXQGYLNDIUDPWLGDGDJYDWWHQÀ|GHWLOOJROIEDQDQNRPPHU
trumman troligtvis att behöva proppas. För att inte för mycket dagvatten skall ledas till översilningsytan vid kraftig nederbörd, bör
GHWSODQHUDGHGLNHWGlPPDVLÀHUDSXQNWHU'HWPHGI|U\WWHUOLJDUH
LQ¿OWUDWLRQRFKI|UGU|MQLQJLDYULQQLQJVRPUnGHW9LGK|MGVlWWQLQJ
av fastigheter runt den planerade översilningsytan skall hänsyn tas
till översvämningsnivåer runt denna yta. En mjuk vall runt översilningsytan ser till att dagvatten inte bräddar okontrollerat mot Bro
KRIJROIEDQDVDPWNULQJOLJJDQGH\WRU%H¿QWOLJWGLNHVI|UHWDJLQRP
avrinningsområdet planeras upphävas.
Avrinningsområde 8±PHOODQ5lWWDUERGDRFKJROIEDQDQNDQ
med föreslagna åtgärder dagvattnet hanteras med tillräcklig säkerhet utan risk för egendom, och med möjligheten att även förbättra
nuvarande situation. Detta sker via avskärmande diken, med platser
I|UI|UGU|MQLQJRFKLQ¿OWUDWLRQVDPWJHQRPHQ|YHUVLOQLQJV\WDVRP
lUVRPHQVODJVIXNWLJlQJGlUGHWLEODQGVWnUYDWWHQ9DWWQHWOHGV
sedan vidare från översilningsytan åt sydväst och avrinningsområde 4, via ett dike som vid en passage behöver fördjupas. MelODQ5lWWDUERGDRFK|YHUVLOQLQJV\WDQI|UHVOnVHQYDOOVRPHQH[WUD
säkerhetsåtgärd som bara är nödvändig vid extrema nederbördsPlQJGHU'DJYDWWHQIUnQ5lWWDUERGDVYLOODRPUnGHI|UHVOnVlYHQ
fortsättningsvis avrinna mot sydost och golfbanan, detta genom
förbättrad rörledning under planområdet och nya dagvattenbrunnar.
9LGI|UK|MGDÀ|GHQHOOHUNUDIWLJDUHJQNRPPHU|YHUVNRWWVYDWWHQ
även kunna ledas åt väster till det i delar fördjupade dike som leder
vattnet vidare mot avrinningsområde 4 och Mälaren, via en dagvattendamm.
Avrinningsområde 9 – anläggande av dike eller ledning. Dagvatten behöver ledas i sydöstlig riktning in i avrinningsområde 8.
Denna lösning kräver att det anläggs någon form av större dagvattenmagasin och/eller dagvattendamm. Detta för att nedströms
angivna dagvattenåtgärder inte skall överbelastas vid större nederbördsmängder.
Avrinningsområde 10 – Området planeras att brädda i områdets
nordligaste delar. I avrinningsområdets centrala delar leds vatten
via ledningar och diken till planerad översilningsyta i norr. Övrigt
dagvatten ska om så är möjligt samlas upp och ledas via dikessystem. Översilningsytan bräddar sedan via en trumma under Ginnlögs väg och ett dike till Brobäcken norr om vägen. Tanken är att
vid normala nederbördsmängder och upp till ett dimensionerande 2
nUVUHJQEUlGGDGDJYDWWQHWXWDQI|UGU|MQLQJGnGHW¿QQVHWWIUDPWLGDEHKRYDY|NDWYDWWHQÀ|GHLElFNHQ,SODQHUQDI|URPUnGHQ
QHGVWU|PV¿QQVDWWVNDSDHWWGLNHVV\VWHPPHGYDWWHQVSHJODU)|U
att området inte ska bidra med för stora mängder dagvatten måste
XWÀ|GHWVWU\SDVVnDWWDOOWGDJYDWWHQ|YHUVWLJDQGHHWWnUVUHJQ
fördröjs vid översilningsytan.
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För att minimera risken för översvämningar vid extrema regn är det
viktigt att vid detaljprojektering säkerställa alternativa avrinningsvägar. Detta görs genom höjdsättning så att dagvattnet kan avrinna från kvarter och vidare ytligt på gator. Detaljplanen rymmer
bestämmelser kring en lägsta grundläggningsnivå på +2,8 meter
|YHUQROOSODQHW 5+ YLONHWlUGHWULNWYlUGHVRPOlQVVW\UHOVHQ
rekommenderar.

Vatten och avlopp
,GDJnWHU¿QQVHQYDWWHQOHGQLQJLQRPSODQRPUnGHWRFKLQRPGHW
LQWLOOLJJDQGHRPUnGHW5lWWDUERGD¿QQVIUDPGUDJHWYDWWHQRFK
DYORSSVQlW'HWDOMSODQHQLQQHElUDWWGHWEH¿QWOLJDYDWWHQRFK
avloppsnätet måste byggas ut. Ledningar ska i huvudsak förläggas
inom allmän platsmark, undantagsvis tillskapas u-områden för att
säkerställa ledningsnät över kvartersmark. Detaljplanen innebär att
pumpstationer kommer att uppföras. Placering av pumpstationer
regleras i plankartan med planbestämmelsen E2. Anslutningspunkter söks hos Upplands Bro kommun.

Energi (uppvärmning och elförsörjning)
Området förbereds för att anslutas till fjärrvärmenätet. Ledningar
ska i huvudsak förläggas inom allmän platsmark. Anslutningspunkter hänvisas av ansvarig leverantör. Exploateringen av planområdet
innebär att elnätstationer uppförs inom planområdet. Plats för detta
ändamål reserveras i plankartan och regleras med planbestämmelsen E3.

Avfall
Inom kommunen kan källsorterat avfall (såsom förpackningar,
tidningar, farligt avfall och grovavfall) lämnas på kretsloppscentraler. Förpackningar, tidningar och småbatterier kan även lämnas på
nWHUYLQQLQJVVWDWLRQHU,IUDPI|UDOOWÀHUIDPLOMVKXV¿QQVlYHQP|MOLJhet till fastighetsnära insamling av källsorterat avfall.
6RSKDQWHULQJI|UÀHUERVWDGVKXVHQVKXVKnOOVDYIDOODYVHVLQRP
planområdet lösas fastighetsnära. Soprum/behållare ska placeras i
anslutning till lokalgata. Utrymmen för separat insamling av matavfall ska planeras in i samband med den fortsatta projekteringen
av området. Inom planområdet har ytor för två återvinningsstationer planlagts för par-/ kedje-/ rad- och villabebyggelsen.

Tele, bredband
Inom planområdet har TeliaSonera Skanova Access AB telenät/ledningar (ledningsrätt).
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8SSKlYDQGHDYVWUDQGVN\GG
Aktuellt strandskydd
Inom planområdet gäller strandskydd om 100 meter upp på land
och 300 meter ut i vattnet från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
stränderna och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på
land och i vatten (7 kap 13 § miljöbalken).
Länsstyrelsen fattar beslut om upphävande av strandskydd då
arbetet med detaljplanen påbörjades före den 2 maj 2011. Nedan
redogörs för innehållet i kommunens ansökan om upphävande
inom berörda delar.

Förändringar enligt detaljplan
Ansökan om upphävande av strandskyddet avses omfatta områden
I|UDOOPlQSODWVPDUN /2.$/*$7$*c1*)$576205c'( 
och kvartersmark (B1%&5+1&191, E2). På plankartan redovisas detta med en infälld illustration.

C3
"
)
C2
"
)

1 km

Aktuellt planområde (svart streckad linje)
omfattas av upp till 300 meter strandskydd
ut i vattnet (rosa markering) och 100 meter
strandskydd upp på land från strandlinjen.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, karta
tillhörande beslut 2014-09-16

Gällande strandskydd (blå linjer) upp till 300
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land
från strandlinjen
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Utbredning av gällande strandskydd, blå linjer,
samt områden som delvis omfattas av ansökan
om upphävande av strandskyddet, ljusgråa ytor
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Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet
,DQVSUnNWDJHQPDUN
Berörda områden är sedan tidigare ianspråktagna på ett sätt som
gör att de bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7 kap
18c § punkt 1 miljöbalken). Marken har historiskt varit ianspråktagen och markutnyttjandet har framförallt varit koncentrerat till
tegelbruket och Fiskartorp (delar av fastighet Brogård 1:4). Även
LGHQWL¿HUDGKHPIULGV]RQUXQWERVWDGVEHE\JJHOVHQLQRPIDVWLJKHW
Brogård 1:39 bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften (7
kap 18c § punkt 1 miljöbalken). En utbyggnad enligt detaljplanen
innebär att även fortsättningsvis använda den ianspråktagna marken till strandnära bebyggelse, dock i utökad omfattning och med
delvis nya funktioner.
Tidigare verksamheter har sedan mitten på 1800-talet, då tegelbruket anlades, påverkat omkringliggande mark. Flygbilder visar
att de ytor som föreslås bebyggas inom strandskyddet har varit
kontinuerligt ianspråktagna och inte använts för frilufts- och
UHNUHDWLRQVlQGDPnO9LGWHJHOEUXNHWXWJ|UVGHQLDQVSUnNWDJQD
marken av en torklada, bostadsbebyggelse samt tillhörande komplementbebyggelse, olika typer av uppställningsytor, parkeringsplatser, bryggor, samt vägar med mera. Tidigare har marken kring
tegelbruket även varit ianspråktagen av ytterligare torklador, som
utgjort stora volymer längs strandlinjen, samt av större arealer av
LRUGQLQJVWlOOGPDUNRFKERVWlGHU%H¿QWOLJWRUNODGDKDUDQYlQWV
I|UNDWWVDQGVWLOOYHUNQLQJRFKVRPODJHUI|U&RRS/RJLVWLN5XQWGH
lOGUHDUEHWDUERVWlGHUQDnWHU¿QQVlYHQLGHQWL¿HUEDUDKHPIULGV]RQHU
med mindre uteplatser.
Kring Fiskartorp utgörs de ianspråktagna ytorna av exempelvis en
ladugård, handelsbod samt tidigare bostadsbebyggelse och komplePHQWE\JJQDGHU´.DSWHQVYLOODQ´RPJHVDYHQPLQGUHLGHQWL¿HUEDU
KHPIULGV]RQbYHQGHWVlWWSnYLONHWGHEH¿QWOLJDKXVHQVWnUJUXSperade i landskapet innebär att en ”inre” mer privat gårdsmiljö/
hemfridszon kan upplevas.
%nGHYLG)LVNDUWRUSRFKWHJHOEUXNHWKDUEnWRFKIlUMHWUD¿NYDULW
vanligt förekommande. Fiskartorp har fungerat som hamn och
VWRSSI|U0lODUWUD¿NHQRFKYLGWHJHOEUXNHWKDUVWUDQGRPUnGHW
använts som utskeppningsplats för tegel.
)DVWLJKHWHQ%URJnUGlUHQHWDEOHUDGEH¿QWOLJERVWDGVIDVWLJKHW
VRPVWUlFNHUVLJQHGWLOOYDWWQHW3nGHWDOMSODQHQKDULGHQWL¿HUDG
hemfridszon avgränsats med hjälp av prickmark. Avgränsningen är
VDWWFLUNDPHWHUV\GYlVWRPERVWDGVKXVHW+HPIULGV]RQHQXWJ|UV
av en omhändertagen trädgård med planteringar, öppna gräsytor
och komplementbyggnader. Ett upphävande av strandskyddet inom
fastigheten föreslås endast ske i den del av fastigheten som ej är
prickmark i den föreslagna detaljplanen.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

Orthofoto med markområden,
tegelbruket respektive Fiskartorp, som
till stor del bedöms vara ianspråktagna
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Tätortsutveckling
,6WUDQGVN\GG±HQYlJOHGQLQJI|USODQHULQJRFKSU|YQLQJ +DQGbok 2009:4, utgåva 2, februari 2012, framtagen av Naturvårdsverket och Boverket) framgår att åtgärder som kan komma ifråga att
pröva utifrån 7 kap 18c § punkt 5 miljöbalken (angående behovet
av att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området) är till exempel sådana som tillgodoser
kommunens behov av tätortsutveckling. För att det ska vara ett
angeläget allmänt intresse bör de planerade åtgärderna långsiktigt
ge fördelar för samhället. I vägledningen/handboken poängteras att
det inte kan gälla enskilda bostadshus utom detaljplan.
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är planområdet utpekat som
område för tätortsutveckling. Målet är att Bro ska växa söderut och
att kontakten med Mälaren ska förstärkas. Den kommunala viljan
är att planområdet ska växa samman med pågående bostadsplanering norr om planområdet och tillsammans utgöra ett sammanhängande bostadsstråk mellan Mälaren och Bro samhälles järnvägsVWDWLRQ2FNVnL58)6 UHVSHNWLYH SHNDVSODQRPUnGHW
ut som lämpligt utvecklingsområde för bostäder. Det allmänna
intresset vid ett plangenomförande bedöms i strandområdet bestå
av möjligheten till att forma trygga och överblickade vistelseytor
som främjar möten mellan människor. Planen har utformats med
tanke på att de kulturhistoriskt intressanta miljöerna vid tegelbruket
och Fiskartorp, som sammanbinds via en strandpark, ska upplevas
tillgänglig att vistas i och röra sig genom även för dem som inte är
bosatta i något av de nya kvarter som skapas. De nya strukturerna
i denna södra del av detaljplanen möjliggör exempelvis kopplingar till intilliggande bebyggelseområde. Detta anses viktigt för
att motverka segregation och för att gynna ett samutnyttjande av
servicefunktioner.
Hamnverksamhet
,GHWDOMSODQHQnWHU¿QQVHWWOLWHWRPUnGHPHGEHVWlPPHOVH9±YHUNsamheter med anknytning till småbåtshamn. Som skäl för möjliggörande av denna användning hänvisas till 7 kap 18c § punkt 3
miljöbalken (området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet bedöms ej kunna tillgodoses utanför området). De verksamheter som kan inrymmas är
H[HPSHOYLVHQPLQGUHNOXEEVWXJD PHGQDWWYDNWVSRVW I|UUnG:&
RFKPLOM|VWDWLRQ8WLIUnQ9RPUnGHWVIXQNWLRQRFKW\GOLJDDQNQ\Wning till planerad småbåtshamn bedöms det vara av stor vikt att
byggnaden får placeras vid vattnet.

Påverkan av ett plangenomförande
'HWDOMSODQHQVSnYHUNDQSnLGHQWL¿HUDGHQDWXUYlUGHVREMHNWLQRP
strandzonen beskrivs i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.
Nedan ges en sammanfattad bedömning av ett plangenomförandes
påverkan på naturvärden och friluftsliv.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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Övervägning naturvärden
Totalt sett innebär ett plangenomförande en viss påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv, påverkan anses dock vara acceptabel.
Denna bedömning i MKB:n grundar sig på att områden med naturvärden tillvaratas i detaljplanen, samt att planen skapar möjligheter
att länka samman dessa grönytor till kommunens övriga grönstruktur. De strandmiljöer som tas i anspråk består idag till stora delar av
ianspråktagen gammal industrimark med gamla brygganläggningar.
Mellan de gamla byggnaderna växer träd och andra växter. I den
västra delen övergår stranden i naturlig strand med höga naturvärden. I detta strandparti innebär planen främst att ytorna används för
UHNUHDWLRQ9LVVD\WRULSDUWLHWSODQHUDVlYHQI|UERVWDGVEHE\JJHOVH
&LUNDKXQGUDPHWHUQDWXUPDUNQlUPDVWVWUDQGHQOlPQDVGRFNXWDQ
bebyggelse, vilket begränsar de negativa konsekvenserna. För att
säkerställa att värden inte går förlorade ska en särskild skötselplan
för de allmänna ytorna vid bland annat strandområdet upprättas.
Övervägning friluftsliv
Planområdets värden för det rörliga friluftslivet varierar inom
strandskyddsområdet. Inom tegelbruket respektive Fiskartorp kan
de ianspråktagna markerna inte tillskrivas några höga värden för det
U|UOLJDIULOXIWVOLYHW9lUGHQDDQVHVGRFNVRPK|JDPHOODQGHVVDWYn
områden.
Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång till Mälarstranden
säkerställs. Tillgängligheten förbättras i och med anläggande av
strandpark. Mellan Fiskartorp och tegelbruksområdet ska park- samt
naturmarken utformas med inriktning mot naturpark. StrandproPHQDGHQ GHOYLVEH¿QWOLJ DQSDVVDVWLOOODQGVNDSHWVWRSRJUD¿RFK
NDUDNWlU9LGLRUGQLQJVWlOODQGHDYVWUDQGSDUNHQVNDKlQV\QWDVWLOO
naturvärden, både på land och i vattnet. Badplatsen ska vara allmänt
tillgänglig vilket innebär ett ökat värde för det rörliga friluftslivet.
Då bebyggelsen kring Fiskartorp ska användas för allmänna ändamål som exempelvis seglarskola, kanotuthyrning, värmestuga för
skridskoåkare och skidåkare innebär också det förbättrade förutsättningar för friluftslivet. Bryggorna kommer också att verka positivt
för friluftslivet, förutom för bad och rekreation, möjliggör bryggorna
lYHQI|U¿VNH GHWDOMSODQHQVYDWWHQRPUnGHQI|UEU\JJRULQJnUGRFN
ej i ansökan om strandskyddsupphävande). Torkladan ersätts med ny
bebyggelse och parkmark vilket tillgängliggör strandlinjen som vid
tegelbruket idag upplevs som privat. Småbåtshamnen som anläggs
ska inte verka hämmande för det rörliga friluftslivet (detaljplanens
vattenområde för småbåtshamn ingår dock ej i ansökan om strandskyddsupphävande). I utarbetat exploateringsavtal ställs krav på
att det i kommande arrendeavtal, mellan kommunen och framtida
båtklubb, ska framgå att stängsel ej tillåts runt bryggorna. Planlagda
vägar samt kvartersmarken för mindre verksamheter i tegelbruksRPUnGHWW\GOLJJ|URFNVnJUlQVHUPHOODQGHWKDOYR൵HQWOLJDRFKGHW
R൵HQWOLJDUXPPHW'HWWDWLOOVDPPDQVPHGGHQR൵HQWOLJDNDUDNWlUHQ
vid Fiskartorp, gör planområdet både upplevelsemässigt och fysiskt
tillgängligt.
/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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8WVQLWWIUnQSODQNDUWDQPHGPDUNHUDGHRPUnGHQ EOnVNUD൵HULQJ VRP
omfattas av ansökan om upphävande av strandskydd

Parallella processer
En tillståndsansökan för planerade vattenverksamheter (småbåtshamn, utkiksbryggor, badplats och dammar) inom och ovan
100-årsnivån prövas vid mark- och miljödomstolen. Lämnas
tillstånd till vattenverksamhet är strandskyddsfrågan i dessa delar
KDQWHUDGLGRPHQ,DQV|NDQLQJnUlYHQHQRPSU|YQLQJDYEH¿QWligt markavvattningsföretag i den norra delen av planområdet.
Inför mark- och anläggningsarbeten kommer tillstånd från skyddsföreskrifterna inom den primära skyddszonen för Östra Mälarens
vattenskyddsområdet att krävas. Den primära skyddszonen omfattar landområdet inom 50 meter från strandlinjen vid medelvatWHQVWnQG9LGDUHNRPPHUGHWDWWNUlYDVVWUDQGVN\GGVGLVSHQVI|U
övriga åtgärder (exempelvis hamnpark och iordningställande av
strandpromenad) i enlighet med detaljplanen, det vill säga i de
delar av planen där strandskydd fortsatt ska gälla.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : Planbeskrivning laga kraft Tegelhagen nr 1402 komprimerad

Sida 70 av 83

.216(.9(16(5$93/$1(16
*(120)g5$1'(
$YYLNHOVHIUnQ|YHUVLNWVSODQ
Se textavsnittet Översiktsplan i kapitlet Tidigare ställningstaganden.

6DPPDQIDWWQLQJDY
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ 0.%
Detaljplanens viktigaste konsekvenser
Detaljplanens viktigaste positiva konsekvenser utgörs av planens
möjlighet att skapa en attraktiv stadsdel, vilket är en stor del av
Bros tätortsutveckling. Planen skapar en naturlig länk för Broborna
till Mälaren, samt möjliggör för ett ökat utbud av service och verksamheter. Planen medför även att de markföroreningar som idag
läcker ut i Mälaren ska saneras.
De negativa konsekvenserna består främst av den tillkommande
bebyggelsens intrång på tidigare oexploaterad naturmark. MKB:n
EHO\VHUVSHFL¿NWULVNHQDWWXWYHFNOLQJHQDY7HJHOKDJHQWLOOVDPmans med närliggande bebyggelseområden, kan försvaga ett samband i den regionala grönstrukturen. Den naturmark som ianspråktas består till stora delar av brukad blandskog av varierad ålder. De
delar som bedömts ha höga naturvärden undantas till stora delar
från exploatering. Detta innebär enligt MKB:n att de sammantagna
negativa konsekvenserna för områdets natur bedöms bli små. Även
konsekvenserna för den regionala och kommunala grönstrukturen
bedöms sammantaget bli små till märkbara, trots att grönytor tas i
anspråk som pekats ut i kommunens översiktsplan (ÖP 2010). Denna bedömning i MKB:n grundar sig på att områden med naturvärden tillvaratas i detaljplanen, samt att planen skapar möjligheter att
länka samman dessa grönytor till kommunens övriga grönstruktur.
9LGDUHWDVVWUDQGPLOM|HULDQVSUnNYLONDLGDJWLOOVWRUDGHODUEHVWnU
av ianspråktagen gammal industrimark med gamla brygganläggningar. Mellan de gamla byggnaderna växer träd och andra växter.
I den västra delen övergår stranden i naturlig strand med höga
naturvärden. I detta strandparti innebär planen främst att ytorna
DQYlQGVI|UUHNUHDWLRQ9LVVD\WRULSDUWLHWSODQHUDVGRFNlYHQI|U
ERVWDGVEHE\JJHOVHYLONHWVWnULNRQÀLNWPHGRPUnGHWVQDWXUYlUGHQ
&LUNDPHWHUQDWXUPDUNQlUPDVWVWUDQGHQOlPQDVGRFNXWDQ
bebyggelse, vilken begränsar de negativa konsekvenserna något.
$QOlJJDQGHDYVPnEnWVKDPQRFK|NDGEnWWUD¿NPHGI|UHQOLJW
MKB:n ökad risk för störning på värdefulla vattenbiotoper.

/DJDNUDIWGHWDOMSODQI|U%URJnUGPÀ 7HJHOKDJHQ QU3ODQEHVNULYQLQJ
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5LNWYlUGHQI|UEXOOHUYLGIDVDGNRPPHULQWHDWWNXQQDKnOODVNULQJ
delar av planområdets huvudgata varpå avstegsfall från värdena
åberopas i detaljplanen.
Detaljplanen innebär att en riksintressant kulturmiljö utsätts för
förändringar vilket enligt MKB:n innebär risk för märkbara negativa konsekvenser. Detta då en utbyggnad enligt planen kan försvåra läsbarheten av historiska strukturer, samt att äldre byggnader
relaterade till historiska sammanhang rivs. Ambitionen är dock att
de nya strukturer som tillförs ska kunna tillgängliggöra områdets
kulturella värden.
Upplevelsevärdena i området präglas idag av skogslandskapet. I
och med bostadsbebyggelsen försvinner skogskänslan, men andra
delar tillkommer, exempelvis promenadstigar och en badplats.
Framförallt blir Mälarstranden mer tillgänglig då nya mötesplatser
skapas.
3ODQHQLQQHElUP|MOLJKHWHUI|UH൵HNWLYNROOHNWLYWUD¿NVRPLYLVV
mån kan minska bilberoendet.
I ett nollalternativ sker ingen negativ påverkan på grund av intrång
i områdets naturmiljö eller störning på känsliga vattenbiotoper geQRP|NDGEnWWUD¿N1ROODOWHUQDWLYHWLQQHElUlYHQDWW7HJHOEUXNHWV
E\JJQDGHUVNXOOHVWnNYDU3nVLNWlUGHWGRFNWUROLJWDWWHWWÀHUWDO
byggnader kommer att rivas eftersom de redan idag är i dåligt
VNLFN1ROODOWHUQDWLYHWPHGI|UlYHQDWWÀHUDDYI|UVODJHWVSRVLWLYD
konsekvenser, såsom restaurering av Fiskartorpet, uteblir. Det
är även osäkert om nya målpunkter, anläggningar eller stigar för
rekreation och friluftsliv kan tillkomma i ett nollalternativ.

Förslag till åtgärder
Ovanstående sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
utgår från handlingens tematiska nulägesbeskrivningar och konsekvensbedömningar. För respektive tema (Landskapsbild, KulWXUPLOM|5HNUHDWLRQRFKIULOXIWVOLY1DWXUPLOM|9DWWHQPLOM|VDPW
Säkerhet och hälsa) föreslås åtgärder med syftet att minimera
planens negativa konsekvenser. I miljökonsekvensbeskrivningens
inledning redogörs för de anpassningar som gjorts i detaljplanen
under den parallella miljöbedömningsprocessen. De kvarstående
åtgärdsförslag som listas i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms
ha ett tydligt fokus på planens genomförandeskede. De föreslagna
åtgärderna är följande:
Landskapsbild
• %HE\JJHOVHRFKR൵HQWOLJDSODWVHUVRPVDPVSHODUPHGODQGskapsbilden och kulturmiljön.
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Kulturmiljö
• Fornlämningar som bevaras framhävs genom information och
gestaltning av platsen i fråga.
• +DJPDUNVNDUDNWlUHQEHWHVVNRJHQPHGVWRUDHNDUWDOODURFK
brynzoner med bärande buskar och träd lyfts fram i de parkrum
och gröna stråk som skapas.
• Spår av tegeltillverkningen och resurslandskapet lyfts fram och
synliggörs i gestaltningen av de allmänna platserna vid Tegelbruket.
Rekreation och friluftsliv
• Om kommunen planerar för nya bebyggelseområden i anslutning till planområdet, det vill säga söder om Mälarbanan, bör
det göras med en tydlig strategi för att säkra att Görvälnkilen
inte försvagas. Förutsättningar behöver skapas som gör att detaljplanerna kan stärka kvaliteten i det svaga sambandet genom
DWWWLGLJWSODQHUDI|UHQJU|QVWUXNWXUVRPNRSSODULKRS5|VDringens och Broängarnas värdekärnor. En sådan koppling kan
dessutom främja attraktiviteten för tillkommande bebyggelse i
området.
Naturmiljö
• Sprängning och schaktning bör minimeras i närheten av
naturmark med påtalade naturvärden. Schakt bör planeras på
HWW\WH൵HNWLYWVlWWlYHQSnGHQPDUNVRPVNDOOEHE\JJDVPHG
vägar och hus.
• Nedtagna större träd kan gärna sparas i den kvarvarande naturmarken, detta för att öka tillgången på värdefull död ved.
• Äldre stora träd är en resurs för att ge området karaktär och
identitet och bör, även på grund av deras funktion som boplatser för insekter etcetera, sparas i största möjliga omfattning.
• Naturmässigt ”sterila” ytor med till exempel klippt gräsmatta
kan gärna begränsas till förmån för sparad naturmark, eller
PnQJIXQNWLRQHOOWDQODJGDJU|Q\WRUPHGÀHUDNRPSRQHQWHU
perennplantering, sådd gräsvegetation och ängsväxter. Detta
gynnar områdets funktion för ekosystemtjänster.
• En skötselplan för natur- och parkmark bör upprättas. Med
rätt skötsel kan området utveckla sina naturvärden. Naturmark
med lövträd, såsom brynmiljöer, ekmiljöer och strandmiljöer,
bör omfattas av skötsel för att hålla ung gran borta och skapa
ljusöppna lövmiljöer som gynnar naturvärden och rekreation.
Detta gäller även vissa tallmiljöer där gamla tallar, insekter och
KlYGJ\QQDGÀRUDVNXOOHJ\QQDVDYVN|WVHOVRPKnOOHURPUnGHW
ljusöppet.
• Strandnära miljöer och lövskogar bör inte ”städas” på värdefull
död ved, vilket utgör en livsmiljö för den rödlistade mindre
hackspetten.
• Kopplingar till den kommunala och regionala grönstrukturen
bör beaktas i kommande planeringar av närliggande områden
L-XUVWDEHUJ%URRFKcG|VnDWWGHHNRORJLVNDVDPEDQGHQKDU
förutsättningar att bevaras och utvecklas.
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•
•
•
•
•

'HQQDWXUOLJDNlOODQVRP¿QQVLV|GUDGHOHQDYGHORPUnGH
bör så långt som möjligt skyddas och bevaras.
Skyddsvärda ädellövträd på prickmark vid Fiskartorpet bör så
långt som möjligt bevaras.
Etableringsytor (jordupplag, uppställning av bodar eller annat
intrång) får inte förläggas på planlagd natur- eller parkmark,
detta för att skydda naturvärden under anläggningsfasen.
Lednings- och rördragningar måste anpassas så att inte platsens
naturvärden kommer till skada.
Dammarna i området måste regelbundet skötas, detta genom
att rensa delar av vattenvegetation vart 10:e år.

Vattenmiljö
9DWWHQELRWRSHU
• En plan för skötsel av den allmänna strandzonen, genom till
exempel röjning av vass kring bryggor, bör tas fram inför
utbyggnad av anläggningar på allmän plats.
• För att minska störning inom strandzonen bör utsiktsbryggor
utformas så att det inte är möjligt att lägga till med båt.
• För att stärka hamnområdets värden för kräftor kan det vara
lämpligt att lägga ut sten och block på de tegelutfyllda bottnarna och på så vis skapa ökad tillgång till gömslen för större
kräftor.
• För att minimera störningar för växt- och djurliv bör arbeten i
eller vid vatten utföras vid ett sammanhängande tillfälle under
perioden oktober-mars. Grumlingsalstrande arbeten bör vidare
XWI|UDVLQQDQI|UJHRWH[WLOVNlUPDUVRPI|UDQNUDVWLOOÀ\WOlQV
och sluter tätt mot botten.
• 3nYHUNDQIUnQ|NDGEnWWUD¿NSnYDWWHQPLOM|HUNDQEHJUlQVDV
genom att sänka den tillåtna hastigheten i området. Det görs
genom en ansökan till länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla
namn på platsen, en karta över området, motivering till begränsningen och uppgifter om den som ansöker.
• Mellan badplatsen och den orörda norra delen av biotop 2 (se
miljökonsekvensbeskrivning sid 50) är det lämpligt att i en zon
av minst 10 meter skörda övervattensvegetation, utan att störa
bottenmaterialet, för att på så sätt ge kortskottsvegetationen
möjlighet att utvecklas, sett till artantal och utbredningsomUnGH0HGGHWWDWLOOYlJDJnQJVVlWW¿QQVP|MOLJKHWWLOOSRVLWLYD
konsekvenser för områdets bottenfauna.
Dagvatten
• Dagvattendammar och översilningsytor projekteras med överVYlPQLQJV]RQHUI|UDWWNODUDÀ|GHQK|JUHlQnUVUHJQ
• Se dagvattenutredning för mer detaljerade åtgärder inom varje
avrinningsområde.
• Dagvattenlösningar behöver studeras mer i detalj i projekteringsskede.
• Kvartersmark, gårdar, gator och allmän platsmark får inte projekteras så att instängda områden uppstår.
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Hälsa och säkerhet
• )|QVWHURFKXWHOXIWVGRQGLPHQVLRQHUDVVnDWWWUD¿NEXOOHUQLYnQ
inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B.
• Balkonger mot huvudvägen kan förses med täta räcken och ljudabsorbenter i balkongtak. Om ljudnivån är högst 60 dBA kan
då riktvärdet 55 dBA hållas för fasad till boningsrum i anslutning till balkongen. Mer omfattande bullerdämpande åtgärder
på balkonger är möjliga.
• Andra lösningar för dämpande ljudnivåer är inglasning av
balkong och användande av specialfönster.
• Genom att förse husen med burspråk är det möjligt att dämpa
upp till 15 dB(A) av bullernivåerna.
• 8SSPlUNVDPPDWUD¿NVlNHUKHWHQI|URVN\GGDGHWUD¿NDQWHU
särskilt vid korsningar mellan huvudvägen och mindre vägar
inom området.
• Sättningsrisk behöver utredas ytterligare i senare skeden, så att
nWJlUGHUNDQXWI|UDVGlUULVNI|UVlWWQLQJ¿QQV,QI|UH[SORDtering av Tegelbruksområdet behöver följande geotekniska
undersökningar utföras: bestämning av lerans skjuvhållfasthet, undersökning av utbredningen av det lösa lerlagret under
fyllningen, beräkning av storleken på eventuella kvarstående
och framtida sättningar, kolvprovtagningar på leran under fyllningen samt stabilitetsberäkningar.
• Säkerhetsavstånd till golfbanan bevakas inom planprocessen
och i planens genomförande.

Uppföljning
Under genomförandet av detaljplanen bör, enligt miljökonsekvensbeskrivningen, risker för betydande miljöpåverkan kontinuerligt
I|OMDVXSS)|OMDQGHXSSI|OMQLQJVRPUnGHQKDULGHQWL¿HUDWV
Landskapsbild
Bevaka att värdefulla brynzoner mot Brogård och att odlingslandskapet i norr bibehålls för att framhäva gränsen mellan Brogårds
öppna landskap och det resurslandskap som planområdet utgjort.
Bevaka i gestaltnings-/kvalitetsprogram att bebyggelsen som blir
synlig från Mälaren samspelar med natur- och kulturmiljön.
Rekreation och friluftsliv
Bevaka att tillgängligheten till rekreation för de framtida boende
inom planområdet är säkerställd, med trygga gång- och cykelvägar
inom området och med goda kopplingar till intilliggande gång- och
F\NHOYlJDU)|OMXSSDWWGHW¿QQVHQYDULDWLRQDYSDUNHURFKUHNUHDtiva funktioner i anslutning till det framtida bostadsområdet, och att
strand- och kulturpromenaden gestaltas på ett sätt som lyfter fram
natur- och kulturvärden på bästa sätt.
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Naturmiljö
Uppföljning bör ske så att områden planlagda som natur eller
park inte påverkas negativt vid exploatering, till exempel genom
RDNWVDPKHWYLGVFKDNWHOOHUHWDEOHULQJ9LGDUHJlOOHUDWWI|OMDXSS
skyddet av de inmätta och i planen redovisade värdefulla träden, i
V\QQHUKHWXQGHUE\JJVNHGHW9lUGHIXOODWUlGNDQEHK|YDKlJQDVLQ
under byggtiden för att undvika skador. Såväl trädens kronutbredning som rotutbredning är viktigt att ta hänsyn till.
Vattenmiljö
Anläggande av strand, utsiktsbryggor och hamn medför att tillstånd
krävs för vattenverksamhet. Då en särskild MKB tas fram i samband med tillståndsansökan kommer uppföljningen för dessa delar
att preciseras ytterligare i tillståndsskedet.
Dagvattenhantering
Kommunen ska följa upp projekteringen av dagvattenanläggningarna för att försäkra sig om en god utformning av dessa. Man ska
vidare följa upp anläggningarnas prestanda för att försäkra sig om
ett minskat närsaltutsläpp och att utsläpp av metaller inte överskrider riktvärden. Kommunen ansvarar, som tillsynsman för dagvattenanläggningar, för den kontinuerliga uppföljningen av dessa,
VnDWWGHXSSI\OOHU|QVNDGH൵HNWYDGJlOOHUI|UGU|MQLQJRFKUHQLQJ
Provtagningar bör tas vid dagvattendammarnas utlopp.
Vattenskyddsområde
Kommunen ska under både bygg och driftskede följa upp hur
planen efterföljer skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
I Bilaga 2 till MKB:n anges vilka föreskrifter som kan komma att
påverkas och hur påverkan kan bevakas.
Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
+DQWHULQJHQDYPDUNI|URUHQLQJDUPnVWHI|OMDVXSSGHOVVnDWWVDneringen blir av, men även så att risk för spridning av föroreningar
XQGHUVDQHULQJHQNDQPLQLPHUDV+DQWHULQJHQDYGHXWJUlYGDPDVsorna måste följas upp.
7UD¿NVlNHUKHW
7UD¿NVlNHUKHWHQLQRPSODQRPUnGHWE|UI|OMDVXSSLSURMHNWHULQJVskede och anläggningsskede, samt när området är utbyggt. Anläggningsskede och slutfas kontrolleras lämpligen i fält.
Buller
Byggnadernas planlösningar måste följas upp så att samtliga
lägenheter (inom kvartersmark där avstegsfall B åberopas) klarar
riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad för minst hälften av
boningsrummen. Byggnadernas utförande måste följas upp så att
god ljudnivå kan uppnås inomhus.
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Markstabilitet och sättningsrisk
Där bebyggelse planeras i områden med lera/silt måste byggnadernas uppförande följas upp i projekterings- och byggfasen, så att
lämpliga byggnadstekniska åtgärder vidtas. På så sätt kan sättningar och skador på bebyggelsen undvikas. För planerad bebyggelse
vid tegelbruksområdet ska följas upp att föreslagna utredningar
genomförts inför bygglovsskede.
Golf
Bevaka gränssnittet mellan detaljplanen och golfbanan för att
PLQVNDNRQÀLNWHURFKHYHQWXHOODRO\FNRUPHGIHOVODJQDEROODU

Ekonomiska och sociala konsekvenser
3ODQI|UVODJHWJHUH൵HNWHUSnVRFLDODRFKHNRQRPLVNDNYDOLWHWHU
Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer att påverkas.
Med lokala verksamheter inom ett område kan en mer levande
stadsdel skapas, med större förutsättningar för småföretagande,
personlig service och en lokal ekonomi. De lokala verksamheter
som detaljplanen möjliggör för får en viktig roll i samhällsekonomin och kan bidra med arbetstillfällen och skatteintäkter. Den
lokala handeln kan också bidra till minskat transportbehov då de
vardagliga ärendena kan skötas lokalt. De lokala verksamheterna
och handeln i detaljplaneområdet kommer möjliggöras vid de tre
torgen och vid Tegelbruket. Den lokala ekonomin i Tegelhagen
kommer dock att bli begränsad på grund av det relativt låga befolkningsunderlaget, och det kan bli svårt att få till en genomströmning
av människor på grund av planens läge.
Om tillgång till lokaler i strategiska lägen utgör den fysiska förutsättningen för en lokal ekonomi kan det sociala kapitalet och
humankapitalet sägas utgöra den icke-fysiska försättningen. Det
sociala kapitalet i ett samhälle byggs upp av tillit, gemenskap och
nätverk och är starkt beroende av hur mänskliga relationer utvecklas på en plats. Med ett stort socialt kapital stärks möjligheter
att utveckla lokala verksamheter och aktiviteter, vilket utvecklar
möjligheterna till ett starkt lokalt engagemang. Tillsammans med
humankapitalet, det vill säga människors utbildning, färdigheter,
talanger och kompetenser, läggs grunden för den lokala ekonomin.
,GHWWDVDPPDQKDQJXWJ|USODQRPUnGHWVWLOOWlQNWDR൵HQWOLJDPLOjöer där människor kan mötas en gestaltningsutmaning.
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,HQVRFLDOWKnOOEDUVWDGVGHO¿QQVSODWVHUPHGI|UXWVlWWQLQJI|U
folkliv och kontakt mellan invånare. Genom att ge plats för möten i
en stadsdel skapar man möjligheter för lokalt förankrade aktiviteter
och traditioner. Möten mellan människor bidrar också till en större
förståelse för det som upplevs som annorlunda. Detaljplanen för
Tegelhagen kommer att öppna upp det tidigare oexploaterade omUnGHWI|UERHQGHRFKEHV|NDUH'HWWDOHGHUWLOOHWWÀ|GHDYPlQQLVkor och nya målpunkter med aktiviteter och mötesplatser. FörhoppQLQJHQlUDWWPnOSXQNWHUQDYLG0lODUHQVVWUDQGVNDီNXQQDORFND
inte bara boende, utan också besökare från exempel- vis golfklubben, Bro tätort och närliggande kommuner. Planens avlånga form
J|UDWWÀ|GHQNRPPHUDWWIRNXVHUDVWLOOKXYXGVWUnNHWYLONHWVNDSDU
bättre förutsättningar för service och verksamheter vid tyngdpunkWHUOlQJVVWUnNHWVnVRPWRUJHQ+XYXGVWUnNHWE|URFNVnNXQQDEOL
en trygg stadsgata där bostädernas fönster vetter utåt gatan och
GlUJnQJWUD¿NDQWHURFKF\NOLVWHUNDQNlQQDVLJWU\JJDLWUD¿NHQ
Detaljplanens läge, omgärdad av Mälaren i syd och golfbanan i
öst, gör den svårintegrerad med omgivande bebyggelsestrukturer.
Det är inte en plats man råkar passera på väg till något annat. Det
betyder att målpunkterna som skapas måste vara så pass attraktiva
att de lockar folk till just denna plats. Förutsättningarna för att
skapa en levande stadsdel med mötesplatser är alltså avhängigt dels
hur många nya bostäder – i förlängningen invånare – som planen
möjliggör, och dels attraktiviteten, kvaliteten och innehållet i de
målpunkter som skapas.

Barnkonsekvenser
Planförslaget medger lokaliseringar av skolor vilket kan stärka
barns och ungas koppling till platsen där de bor. Tillgången till
grönområden för lek och rekreation bedöms som god både i anVOXWQLQJWLOOERHQGHPLOM|HURFKVNRORU'HW¿QQVVlNUDJnQJRFK
cykelvägar vilket är särskilt viktigt för barn och ungas rörlighet.
+XYXGGHOHQDYJDWRUQDNDQWDVDYEHE\JJHOVHRFKNROOHNWLYWUD¿Nhållplatserna är förlagda i anslutning till torgmiljöer vilket sannolikt skapar trygghet och i förlängningen bidrar till ökad rörlighet
och självständighet för unga. Planområdets läge, avskilt från andra
områden, kan dock minska de ungas möjlighet att möta en variation av invånare. I stort bedöms livsmiljön i Tegelhagen som god
både för både barn och vuxna.
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$'0,1,675$7,9$)5c*25
*HQRPI|UDQGHWLG
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga
kraft.

0HGYHUNDQGHLSURMHNWHW
Planhandlingarna har upprättats av Plan- respektive Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Lumen
$UNLWHNWHU$%(WWÀHUWDOPHGDUEHWDUHPHGVSHFLDOLVWNRPSHWHQVHU
på kommunens Tekniska avdelning samt Bygglovs- respektive
Miljöavdelning har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2017-11-14
Plan- respektive Exploateringsavdelningen

0DWKLDV5DQWDQHQ
Samhällsbyggnadschef

+HQULF&DUOVRQ
Planchef

Firat Kumruaslan
Projektledare exploatering
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Bro samhälle växer, i synnerhet söderut mot Mälaren. Den aktuella detaljplanens
syfte är att möjliggöra en ny stadsdel strax söder om Bro centrum. Tegelhagen är
en av flera pågående detaljplaner som ska möjliggöra utökad bebyggelse söder
om järnvägen.
Syftet med denna trafikutredning är att studera konsekvenserna på områdets
trafiksystem av den tillkommande exploateringen och säkerställa att lämpliga ytor
för trafik avsätts i detaljplanen. Utredningen ska redovisa trafikalstring och
parkeringsbehov för den nya bebyggelsen, genomföra trafikanalyser för gång-,
cykel- och kollektivtrafik, beräkna korsningskapacitet i känsliga korsningar samt
analysera och föreslå trafiksäkerhetsåtgärder.

1.2

Geografisk avgränsning

Planområdets nordliga gräns återfinns cirka 650 meter söder om Bro
järnvägsstation. Söder om planområdet ligger Mälaren. I öster gränsar området
mot Bro Hof Slott Golf Club och i väster mot småhusbebyggelse i Rättarboda.

Figur 1. Planområdets ungefärliga läge inom röd streckad linje
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2.

Förutsättningar

2.1

Anslutande väg- och gatunät

Planområdet ansluter i norr till Jurstabergsvägen mot norr och Assurs väg mot
öster. Väster om planområdet övergår Jurstabergsvägen i Rösaringvägen, som
leder västerut mot bland annat Rättarboda.
Jurstabergsvägen leder i förlängningen norrut till väg 840 och trafikplats Bro på
E18, via en bro över järnvägen. Trafikplatsen ligger cirka 3 kilometer norr om
planområdets norra gräns. Under 2016 påbörjas arbetet för att anlägga ytterligare
en trafikplats på E18, vid Kockbacka strax öster om Bro.
Bro centralort nås med bil via Jurstabergsvägen eller Ginnlögs väg, öster om
samhället. Gång- och cykeltrafikanter från planområdet kan ta sig till centralorten
via Assurs väg, som leder till pendeltågsstationen och en tunnel under järnvägen.
En separerad gång- och cykelväg löper även utmed Jurstabergsvägens östra sida
från Rättarboda fram till Assurs väg. Förberedelser har gjorts för en förlängning av
gång- och cykelvägen vidare norrut utmed Jurstabergsvägen.

Figur 2. Anslutande väg och gatunät.
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2.2

Kommunala planer och program
2.2.1 Översiktsplan
Enligt kommunens översiktsplan från 2010 bedöms invånarantalet öka med
13 000 personer (5 000 bostäder) till år 2030. Utvecklingen ska ske i första hand i
anslutning till tätorterna Bro och Kungsängen, detta för att använda befintlig
teknisk infrastruktur, kollektivtrafik och närservice. Tegelhagen är i
översiktsplanen från år 2010 angivet som område för ny bostadsbebyggelse.
Översiktsplanen beskriver att hållbar stadsutveckling kräver att samhället
utformas för minskat bilberoende samt möjliggör för människor att röra sig mellan
bostäder, arbetsplatser, skolor och fritidsverksamheter utan att vara tvungna att
använda bilen. Vidare ska infartsparkeringar och cykelparkeringar byggas ut vid
stationerna utan att mark avsatt för bostadsbebyggelse tas i anspråk. Gång- och
cykelstråk ska kompletteras för att skapa gena och bekväma pendlingsstråk till
stationerna samt kopplas samman med regionala cykelstråk för de som ämnar
cykelpendla längre sträckor.
I expansionen av Bro mot Mälaren utgör Tegelhagen en viktig länk för att binda
samman de olika områdena enligt översiktsplanen. Det beskrivs därför som viktigt
att Tegelhagen utformas som en sådan länk med attraktiva och säkra gång- och
cykelförbindelser.

2.2.2 Anslutande detaljplaner
Bro stationsområde/Trädgårdsstaden i Bro
Ett planarbete pågår i syfte att möjliggöra utökad bebyggelse i anslutning till
pendeltågsstationen. Detaljplanen omfattar större delen av området mellan
järnvägen och Ginnlögs väg och innehåller cirka 1 000 nya bostäder, tre förskolor,
en F-9 skola samt en idrottshall. Gatunätet är orienterat utifrån en central
huvudgata i öst-västlig riktning, varifrån mindre villagator utgår. Utmed
huvudgatans norra sida löper en cykelbana.
Planförslaget utgår från att parkeringstalet per kedjehus är 2, per radhus 1,5 och
per lägenhet 0,8 (varav 0,1 besöksparkering). I planen ingår att en del av
infartsparkeringen tas i anspråk och ersätts med nya parkeringsplatser norr om
järnvägen.
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Jursta 3:14 m fl (östra Jursta gård)
Planförslaget möjliggör en
utbyggnad av cirka 130 bostäder,
varav cirka 20 är friliggande
småhus. Gatorna och gång- och
cykelvägarna i planområdet kommer
att kopplas samman med de
framtida omgivande stadsdelarna
genom enkla och tydliga stråk.
Parkering ska ske på kvartersmark,
men inget parkeringstal finns
angivet i planbeskrivningen.
Jursta (Jurstaberg)
Detaljplanen antogs 2005 och
medger uppförande av cirka 200
villor i ett område väster om
Jurstabergsvägen och söder om
Ginnlögs väg.
Säbyholm
Ett detaljplaneprogram för Säbyholm
Figur 3. Anslutande detaljplaner.
har tagits fram i syfte att utveckla
området kring det tidigare Naturbruksgymnasiet och möjliggöra 60 nya bostäder.
Parkeringsbehovet för den tillkommande bebyggelsen beräknas till 2 bilar per
bostad.
2.2.3 Gång- och cykelplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
som utgår från de mål som beskrivits i översiktsplanen. Gång- och cykelplanens
övergripande mål är att skapa ett sammanhängande, lättframkomligt,
orienterbart, funktionellt och framför allt trafiksäkert gång- och cykelvägnät i
Upplands-Bro kommun.
I gång- och cykelplanen framhålls bland annat vikten av stöldsäkra
cykelparkeringar i nära anslutning till viktiga målpunkter. Kommunens egna
inventeringar visar att cykelparkering erbjuds i anslutning till de flesta större
målpunkter, men de är i många fall olämpligt placerade och inte stöldsäkra.
Inventeringen visade att cykelparkeringen vid Bro station sällan är belagd till mer
än 60 procent.
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Figur 4. Befintligt GC-nät i och nära Bro tätort (Källa: Gång- och cykelplan med
åtgärdsförslag, 2012)

Åtgärdsförslagen i gång- och cykelplanen uppdaterades under 2015. I den
uppdaterade skrivelsen meddelas bland annat att åtgärder har genomförts som
innebär att kommunens gång- och cykelvägar har fått högsta prioritet vid
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snöröjning samt att cykelparkeringarna vid pendeltågsstationerna rensas från
kvarlämnade cyklar en till två gånger per år. Bland de uppdaterade
åtgärdsförslagen anges:
·
·
·
·

En ny gång- och cykelbana längs Jurstabergsvägen rekommenderas
byggas i takt med att exploateringsprojekten tar form.
En cykelpump föreslås köpas in till cykelparkeringen vid Bro station.
En vägvisningsplan för hela kommunens gång- och cykelvägnät föreslås
tas fram.
Åtgärder som uppmuntrar barn att gå och cykla till skolan.

2.2.4 Trafik- och tillgänglighetsprogram
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet fastställdes i februari 2016 och anger
följande prioriterade inriktningar för kommunens trafiksäkerhets- och
tillgänglighetsarbete:
·

·
·
·

2.3

Genomföra en hastighetsrevision, vilket bland annat innebär att gå över
från hastigheterna 30, 50 och 70 km/h till de internationellt anpassade 30,
40 och 60 km/h
Bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan
som utgångspunkt.
Utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter.
Öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångsställen.

Övriga utredningar

En kollektivtrafikutredning för Tegelhagen genomfördes 2013 i syfte att studera
förutsättningarna för kollektivtrafik i området. Utredningen visade att det krävs en
exploatering som skapar efterfrågan för 30 minuters turtäthet för att få en
tillräckligt attraktiv kollektivtrafik. För att uppnå detta krävs att första etappen
bebyggs med cirka 600 till 1000 bostäder. Vidare utbyggnadsetapper kan
möjliggöra utökad turtäthet, men detta bör i så fall samordnas med en tänkt
utbyggnad av kapaciteten och utökning av pendeltågstrafiken vid Bro station.

8 av 26

Tegelhagen Trafik
Unr 1320018242

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : 171110_Tegelhagen_Trafikutredning

3.

Planerad utbyggnad
Planen möjliggör för maximalt cirka 1750
nya bostäder á 100 kvadratmeter.
Huvuddelen av bostads-bebyggelsen
kommer att uppföras som flerbostadshus.
Planområdet är uppdelat i tre delområden
som byggs etappvis, från söder till norr.
Mellan varje delområde planeras gröna
korridorer där ingen bebyggelse uppförs.
En central huvudgata löper genom hela
planområdet i nord-sydlig riktning med
uppsamlande torg där högre och tätare
bebyggelse koncentreras.

3.1

Bebyggelse

Delområde Syd rymmer cirka 750
lägenheter á 100 kvadratmeter i
flerfamiljshus och småhus. En tät
bebyggelse föreslås med halvöppna
bostadskvarter i 4-5 våningar. Vid det
tidigare tegelbruket planeras ett torg och
en småbåtshamn. Längst söderut anläggs
en badplats. En förskola planeras i de
norra delarna av delområdet.
Delområde Mitt rymmer cirka 500
lägenheter á 100 kvadratmeter fördelat
mellan flerfamiljshus, radhus och småhus.
Ytterligare en förskola planeras inom
delområdet.
Delområde Nord uppskattas rymma cirka
500 lägenheter á 100 kvadratmeter. Där
Jurstabergsvägen övergår i
Rösaringvägen planeras entrén till
Tegelhagen. Vid entrén föreslås högre och
tätare bebyggelse än i övriga delområden.
Platsens strategiska läge gör att handelsetableringar och skolverksamhet placeras
inom området.

Figur 5. Illustrationsplan med delområden
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3.2

Gatunät

Planområdet ansluter i norra delen till den befintliga Jurstabergsvägen/
Rösaringsvägen, som föreslås ges en ny utformning. Den tillkommande
bebyggelsen inom planområdet försörjs från en central huvudgata i nord-sydlig
riktning som fungerar som ryggrad för områdets trafikförsörjning. Utmed
huvudgatans östra sida löper en gång- och cykelbana, som via en lokalgata
ansluter till Assurs väg och vidare norrut mot pendeltågsstationen. Tre
torgbildningar utmed huvudgatan markerar varje delområdes centrum och här
anläggs busshållplatser.

Figur 6. Torgbildning och cirkulationsplats vid entrén till Tegelhagen, i korsningen
mellan huvudgatan och Jurstabergsvägen/Rösaringvägen.
Utmed huvudgatan anordnas dubbelsidig, längsgående parkering som med jämna
mellanrum bryts av med trädplanteringar. Samtliga övergångsställen görs
indragna och upphöjda för bättre sikt och trafiksäkerhet. Huvudgatan har två
körfält om 3,5 meter, vilket uppfyller riktlinjerna för SL:s busstrafik.
Lokalgatornas utformning varierar inom planområdet. Utmed vissa lokalgator
möjliggörs längsgående parkering och gång- och cykelbana. Se bilaga 1 för mått
och detaljer kring lokalgatornas utformning.
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Figur 7. Huvudgatans gatusektion (H4), Jurstabergsvägens justerade gatusektion (H5) samt översikt över
planområdets sektioner. Lokalgatornas sektioner presenteras i bilaga 1.
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3.3

Kollektivtrafik

För att förkorta gångavstånden och främja kollektivtrafikresande placeras
busshållplatser med relativt korta avstånd utmed huvudgatan. Inom planområdet
planeras för fem hållplatser. Busshållplatserna placeras intill viktiga funktioner
som invid torgbildningar, förskolor och skolor. I södra änden av huvudgatan
anläggs en vändslinga där bussen även kan tidsregelera i anslutning till
hållplatsen.

Figur 8. GC-nät, busshållplatser och avstånd till Bro pendeltågsstation.
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4.

Parkeringsbehov för bil och cykel
Bilparkering ska erbjudas på det allmänna gatunätet, men för att uppfylla behovet
kommer kompletterande parkering behöva anläggas på kvartersmark. I detta
avsnitt analyseras parkeringsbehovet i de olika delarna av planområdet och vilket
parkeringstal som är rimligt att ansätta för kvarteren. En analys görs också kring
behov av cykelparkering vid bostäderna och kringliggande målpunkter.

4.1

Omvärldsanalys

Upplands-Bro kommun saknar i dagsläget en gällande parkeringsnorm, varför en
omvärldsanalys och kartläggning av kommuner med liknande förutsättningar har
genomförts.
Vallentuna, Upplands Väsby och Järfälla bedöms ha relativt liknande
förutsättningar som Upplands-Bro vad gäller bebyggelsestruktur, avstånd till den
regionala kärnan och utbud av kollektivtrafik. Referenskommunerna har en allmän
parkeringsnorm där närheten till kollektivtrafik, handel, service och arbetsplatser
spelar en avgörande roll för parkeringstalet i planerade bostadsområden.
4.1.1 Bilparkering
I Vallentunas bilparkeringsnorm har kommunen delats in i tre zoner beroende på
tillgänglighet till kollektivtrafik:
·
Zon 1: områden med högst 900 meters gångavstånd till någon av
Roslagsbanans hållplatser.
·
Zon 2: områden med högst 500 meters gångavstånd till busshållplats.
·
Zon 3: övriga delar av kommunen.
I nedanstående tabell redovisas Vallentunas parkeringsnorm efter
lägenhetsstorlek (antal rum och kvadratmeter BTA). Siffrorna inkluderar
besöksparkering.
Zon

1 rok
(50
kvm)
1
0,6
2
0,7
3
0,8
Tabell 1. Parkeringstal för

2 rok
3 rok
4 rok
(80
(110
(140
kvm)
kvm)
kvm)
0,8
1,1
1,2
0,95
1,2
1,5
1,1
1,4
1,7
bil i Vallentuna kommun.

Småhus

2
2
Utmed bef. kantsten

Även i Upplands Väsby kommun påverkas parkeringstalen av tillgänglighet till
kollektivtrafik. Vid god tillgänglighet till kollektivtrafik kan antalet bilplatser
begränsas. Upplands Väsby har gjort en områdesindelning baserat på tillgänglighet
till kollektivtrafik, liknande den i Vallentuna:
·
·
·

God tillgänglighet (kring Upplands Väsby station)
Medelgod tillgänglighet (kvartstrafik)
Låg tillgänglighet (halvtimmestrafik eller mer sällan)
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I tabellen nedan presenteras Upplands Väsbys parkeringsnorm för bostäder,
inklusive besöksparkering.
Tillgänglighet
till
kollektivtrafik

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Småhus med
egen
uppställning

God

0,57

0,87

0,97

1,07

1,17

-

Kvartstrafik

0,80

1,00

1,15

1,25

1,35

1,70

Mer sällan

0,90

1,10

1,30

1,40

1,50

2,10

Tabell 2. Parkeringstal för bil i Upplands Väsby kommun.
Järfällas parkeringsnorm anges för fyra geografiska zoner, som skiljer sig åt
gällande utbud av kollektivtrafik. Kommunen anger också att mindre avsteg kan
göras vid särskilda skäl. För att kunna reducera parkeringstalet krävs motåtgärder
i form av exempelvis upprättande av bilpoolsplatser eller genom att erbjuda
boende SL-kort under en period. Bilparkeringsnormen i Järfälla presenteras i
nedanstående tabell.
Zon A+

Zon A

Zon B

Zon C

Studentbostad

0,1

0,1

0,2

0,2

1 rok

0,2

0,3

0,4

0,5

2-3 rok

0,4

0,5

0,6

0,7

4- rok

0,6

0,7

0,8

0,9

Äldreboende

0,1

0,2

0,3

0,4

Enbostadshus – egen parkering

1

1

2

2

Enbostadshus – gemensam parkering

1

1,1

1,2

1,3

Tabell 3. Parkeringstal för bil i Järfälla kommun.
Referenskommunernas parkeringsnormer visar att utbudet av kollektivtrafik har
stor påverkan på parkeringstalet. För bostäder i ett medelgott kollektivtrafikläge,
motsvarande Tegelhagens läge, är parkeringstalet i de studerade kommunerna
cirka 0,8–1,3 bilplatser per 100 kvadratmeter BTA lägenhetsyta.

4.1.2 Cykelparkering
I Upplands Väsbys trafikplan ingår även förslag på parkeringstal för cykel vid
anläggning av flerbostadshus. Kommunen menar att boende och besökande till
boende ska kunna parkera sina cyklar nära entréer och samtidigt ha möjlighet att
parkera i lätt tillgängliga cykelrum/-garage. Cykeltalen utgår från en cykelplats till
varje boende och ca 0,25 cykelplatser/ lägenhet för besökande. För en
typlägenhet om 100 kvadratmeter motsvarar detta cirka 3 cykelparkeringsplatser.
14 av 26

Tegelhagen Trafik
Unr 1320018242

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : 171110_Tegelhagen_Trafikutredning

Cykelplatser
per lägenhet

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Vid entré

0,5

0,8

0,9

1,1

1,2

I cykelgarage

0,8

1,5

2,0

2,4

2,7

Totalt

1,3

2,3

2,9

3,5

3,9

Tabell 4. Parkeringstal för cykel vid bostäder i flerfamiljshus, Upplands Väsby
kommun.
Järfälla kommuns cykelparkeringsnorm anger minsta antal cykelplatser per
bostad. I normen framhålls också att cykelparkeringen ska vara tydligt definierad
och det ska finnas möjlighet att låsa fast cykelns ram.
Zon A+

Zon A

Zon B

Zon C

Studentbostad

1,5

1,5

1,5

1,5

1 rok

1,5

1,5

1,5

1,5

2 rok

2,5

2,5

2,5

2,5

3- rok

3

3

3

3

0,2

0,2

0,2

0,2

Enbostadshus – egen parkering

0

0

0

0

Enbostadshus – gemensam parkering

3

3

3

3

Äldreboende

Tabell 5. Parkeringstal för cykel vid bostäder i Järfälla kommun.
Det är fortfarande relativt ovanligt att kommuner presenterar parkeringstal för
cykel och det är därför svårt att hitta siffror från kommuner som är jämförbara
med Upplands-Bro. För att få en bredare bild av behovet av cykelparkering
sammanställs i nedanstående tabell cykelparkeringstal från Stockholms stad och
Huddinge kommun.
Verksamhet

Stockholms stad

Huddinge kommun

Bostäder

25–40 platser per
1000 BTA

2,5-3,5 per lägenhet

Förskolor

-

0,4 per elev +
0,4 per anställd

Skolor (låg och mellanstadium)

30-70 per 100
elever

0,5 per elev +
0,4 per anställd

Idrottsanläggningar

0,1-0,4 per
besökare

0,4 per besökande

Tabell 6. Cykelparkeringstal för verksamheter i Stockholms stad och Huddinge
kommun.
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4.2

Parkeringstal bil
4.2.1 Parkeringstal för intilliggande planer
I den pågående planeringen för Bro stationsområde/Trädgårdsstaden i Bro anges
ett parkeringstal på 0,8 per lägenhet, 1,5 per radhus och 2,0 per kedjehus.
Planområdet har bättre kollektivtrafikläge än Tegelhagen och dessutom närmare
till handel och service i Bro centrum.
4.2.2 Bilinnehav i Upplands-Bro
Statistik från SCB visar att bilinnehavet i Upplands-Bro kommun är cirka 400 bilar
per 1 000 invånare år 2015. Biltätheten har varit ungefär densamma sedan 2008.
Detta gäller kommunen som helhet, vars bebyggelse till ungefär 50 procent består
av enbostadshus. Statistiken är dock inte helt tillförlitlig eftersom tjänstebilar inte
är registrerade på brukaren utan på företag som kan ligga i andra kommuner.
4.2.3 Samlad bedömning, bilparkering
Den aktuella planen möjliggör ett stort antal parkeringsplatser på det allmänna
gatunätet, potentiellt bedöms cirka 400 parkeringsplatser kunna erbjudas på
kommunens gator. Det parkeringstal som anges för kvartersmark behöver därför
ta hänsyn till att uppställning även kan ske på gatan, annars uppstår ett
överutbud av parkeringsplatser vilket riskerar att motverka de mål om minskad
biltrafik som bland annat ställs i kommunens översiktsplan. Ett överutbud av
bilparkering minskar också underlaget för kollektivtrafiken och riskerar att
innebära försämrad turtäthet på de bussar som planeras trafikera området.
Planförslaget är mycket flexibelt och öppnar bland annat för olika
bebyggelsetyper, våningshöjder och exploateringsgrad. Planens flexibilitet
tillsammans med möjligheten att parkera på gatan gör det svårt att ange ett
parkeringstal för kvartersmark som inte leder till överutbud i händelse av att
fastigheterna inte exploateras fullt ut. För att ändå kunna bedöma efterfrågan på
bilparkering och sätta ett parkeringstal för kvartersmark antas att samtliga
fastigheter exploateras maximalt enligt planen. Med stöd i ovanstående
omvärldsanalys bör åtminstone 0,9 parkeringsplats per 100 kvadratmeter
bostadsyta kunna erbjudas, vilket inkluderar besöksparkering. Övrig
parkeringsefterfrågan kan tillgodoses på det allmänna gatunätet. För att
kompensera för de allmänna parkeringarna bör p-talet på kvartersmark uppgå till
0,6-0,7 (se avsnitt 4.2.4). Detta bedöms ge en rimlig avvägning mellan
efterfrågan och strävan efter måluppfyllelse. Eftersom de allmänna parkeringarna
främst nyttjas nattetid kommer de i stor utsträckning att kunna samnyttjas med
centrumverksamheter och personalparkering för skolor och förskolor.
Det kan finnas skäl att, från kommunens sida, avvakta med att iordningsställa
åtminstone delar av de planerade parkeringsplatserna på det allmänna gatunätet i
väntan på att exploateringen tar fart. Om det i inflyttningsskedet är lätt att äga
och parkera sin bil finns det en risk att oönskade resvanor etableras och det kan
bli svårt att uppfylla planens intentioner. Även i en situation där planen inte
exploateras fullt ut kan det finnas skäl för kommunen att inte anlägga samtliga
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planerade parkeringsplatser. De avsedda ytorna kan istället användas för
exempelvis utökade planteringar, snöupplag eller cykelparkering.
4.2.4 Parkeringstal – fördelning av parkeringsplatser inom planområdet
Planområdet är indelat i tre väl avgränsade delområden med olika
bebyggelsetäthet. De allmänna parkeringarna är ojämnt fördelade inom området,
vilket innebär att tillgången till allmän parkering är något bättre i det mellersta
delområdet än i de övriga delområdena. Parkeringsutbudet på kvartersmark bör ta
hänsyn till den fördelningen av allmänna parkeringar för att parkeringsutbudet
som helhet ska balanseras. Här används därför en förenklad modell där de tre
delområdena ses som isolerade enheter och ett lämpligt parkeringstal tas fram för
kvartersmarken inom varje delområde.
Inom delområde Syd planeras maximalt cirka 750 lägenheter som inte till fullo
löser sin parkering på kvartersmark. Antalet allmänna parkeringsplatser på
huvudgatan och lokalgatorna uppgår till cirka 150 stycken. För att nå upp till ett
samlat parkeringstal på 0,9 per lägenhet om 100 kvadratmeter krävs att 500
platser anordnas på kvartersmark. Detta motsvarar 0,7 platser per lägenhet. Med
motsvarande beräkningar för övriga delområden krävs 0,6 (Mitt) respektive 0,7
(Nord) parkeringsplatser per lägenhet på kvartersmark i de olika delområdena.
Delområde

Ung. antal
lägenheter
á 100 m2

Ung. antal
allmänna
p- platser

Behov av parkering på kvartersmark
för p-tal 0,9

Syd

750

160

510 platser (ca 0,7 per lgh om 100 kvm)

Mitt

500

150

300 platser (ca 0,6 per lgh om 100 kvm)

Nord

500

80

370 platser (ca 0,7 per lgh om 100 kvm)

Tabell 7. Beräkning av parkeringsbehov på kvartersmark för att uppnå samlat ptal om 0,9.

4.3

Parkeringstal cykel

Med stöd i omvärldsanalysen ovan bör minst 30 cykelparkeringsplatser anläggas
per 1 000 kvadratmeter BTA bostadsyta. Platserna bör möjliggöras både i
markplan i nära anslutning till entréerna och i stöldsäkra och väderskyddade
cykelgarage. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede av planeringen säkerställa
att tillräckliga markytor avsätts för cykelparkering.
För att uppmuntra och underlätta cykling bör även generösa, säkra och
lättillgängliga cykelparkeringar anläggas i nära anslutning till områdets
målpunkter. Behovet av cykelparkering vid områdets skolor och förskolor beror
bland annat på åldersgrupper och upptagningsområde och en analys av
cykelparkeringsbehovet bör därför göras när detaljerna kring de planerade
verksamheterna tagit form. En generell bedömning, baserat på ovanstående
omvärldsanalys, är dock att cirka 0,5 cykelplatser per elev behövs vid
grundskolor. Även vid idrottsplatsen och badplatsen behöver plats för
cykelparkering avsättas. Behovet av cykelplatser bedöms uppgå till 0,4 platser per
besökande.
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5.

Trafikanalys

5.1

Gångtrafik

Kommunens mål att minska antalet bilresor gör det viktigt att tillgodose
fotgängares behov och bland annat skapa gena och trygga gångvägar mellan
målpunkter. Inom planområdet bedöms de viktigaste målpunkterna vara skolor
och förskolor, idrottsplatsen, busshållplatserna, badplatsen, samt de butiker som
planeras i anslutning till torgbildningarna. Utanför planområdet är sannolikt Bro
centralort med pendeltågsstation den viktigaste målpunkten. Därutöver kommer
parkstråket utmed Mälarens strand säkerligen vara ett attraktivt mål för
rekreativa promenader.
Planförslaget tar god hänsyn till fotgängares villkor och samtliga gator förses med
trottoarer. I nord-sydlig riktning utgör huvudgatan det primära promenadstråket.
På grund av topografi och markägoförhållanden är gatan relativt krokig, vilket
innebär onödigt långa gångvägar. Viss risk finns för att fotgängare kommer att
söka genvägar över privata fastigheter eller över den intilliggande golfbanan. De
obebyggda partierna mellan delområdena riskerar också att försämra
förutsättningarna för ett tryggt och attraktivt gångstråk. Eftersom fotgängare rör
sig sakta ställs högre krav på detaljer i omgivningen som gör promenaden
intressant. Dessutom bidrar naturlig övervakning från intilliggande hus till högre
upplevd trygghet. Stor vikt bör läggas på att utforma lämplig belysning av
gångbanorna, särskilt förbi idrottsplatsen som kan upplevas som ödslig och otrygg
under vinterhalvåret.
I öst-västlig riktning erbjuds genomtänkta kopplingar till intilliggande områden,
vilket bland annat underlättar för boende i Rättarboda att promenera till
målpunkterna i Tegelhagen. Idrottsplatsen och badplatsen är viktiga målpunkter
och samlingsplatser under sommartid. Besökarna kan i stor utsträckning antas bo
i närheten och gå eller cykla till målpunkterna. En stor del kan också antas vara
barn och ungdomar. Det är därför extra viktigt att se till att bilar håller låg
hastighet inom hela planområdet och att övergångsställen hastighetssäkras.
Föreslagen utformning med upphöjda och indragna övergångsställen ger goda
förutsättningar för en säker fotgängarmiljö.

5.2

Cykeltrafik

Cykeltrafiken bedöms ha målpunkter som i stort sett motsvarar de för gångtrafiken, frånsett promenadstråket utmed Mälaren. Cykeltrafikanter har dock
bättre räckvidd än fotgängare och kan i större utsträckning tänkas färdas längre
sträckor för att nå en målpunkt.
Avståndet från delområde Syd till Bro stationsområde är ungefär 3 kilometer och
från delområde Nord cirka 1,5 kilometer. Avståndet från planområdet till stationen
är därmed troligen något för långt för att attrahera stora mängder gående till och
från stationen, men cykel kan vara ett attraktivt alternativ. För pendlare som rör
sig dagligen till och från stationen kan det gå fortare att cykla än att ta bussen.
Om biltrafikanter ska lockas att ta cykeln till stationen krävs dock generösa,
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lättillgängliga och säkra cykelparkeringar både i bostadshusen och i anslutning till
stationen. Plats för cykelparkering behöver även beredas vid stora målpunkter
som badplatsen, idrottsplatsen och skolan. Viktigt är också att cykelbanorna
underhålls vintertid för att uppmuntra och underlätta vintercykling, vilket är en
växande företeelse.
Delområde

Avstånd till
Bro station

Tidsåtgång, gå
(5 km/h)

Tidsåtgång, cykla
(20 km/h)

3 km

36 min

9 min

2 km
1,5 km

24 min
18 min

6 min
4,5 min

Syd
Mitt
Nord

Tabell 8. Avstånd till pendeltågsstationen i Bro för gång- och cykeltrafikanter.
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på cykelplaneringen och att de olika
pågående detaljplanerna samordnas vad gäller bland annat cykelstråk och
cykelparkering. Det är också viktigt att säkerställa att det finns attraktiva och
tillräckligt många cykelparkeringar vid pendeltågsstationen. I kommunens gångoch cykelplan från 2012 konstateras att beläggningsgraden på cykelparkeringen
vid Bro station sällan överstiger 60 procent, vilket innebär att det finns visst
utrymme att svälja en ökad efterfrågan. För att ge god tillgänglighet till stationen
och undvika felparkerade cyklar kan dock cykelparkeringen på stationens södra
sida behöva utökas. Eftersom cykel får medtagas på pendeltågen (under vissa
tider) är det också viktigt att underlätta för resenärer att röra sig mellan gångoch cykeltunneln och plattformen med cykel.

5.3

Kollektivtrafik

I den kollektivtrafikutredning för Tegelhagen som gjordes 2014 konstateras att
planområdet, när det är fullt utbyggt, fyller kravet på exploatering för att kunna
attrahera en busslinje. I utredningen konstateras att busstrafiken bör anpassas
efter pendeltågsavgångarna, vilket på kort sikt innebär 30 minuters turtäthet i
högtrafik. På längre sikt är det troligt att pendeltågstrafiken till Bro kommer att
utökas till 15-minuterstrafik, vilket bussarna i så fall bör anpassas efter.
Trafikförvaltningen har inte fastställt linjesträckningen till planområdet, men i
kollektivtrafikutredningen föreslås en ny sträckning för linje 556. En sådan
busslinje täcker även in stora delar av de tillkommande exploateringarna i Jursta
och Bro stationsområde.
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Figur 9. Föreslagen ny sträckning för busslinje 556 (källa: Tyréns)
Det är lättare att etablera hållbara resmönster i samband med att människor byter
bostad än att förändra inpräntade resvanor i befintliga miljöer. För att minimera
behovet av att äga och köra bil är det därför viktigt att säkerställa god
tillgänglighet till kollektivtrafik redan vid inflyttning. Kollektivtrafiken behöver
därmed finnas på plats och fungera även i det inledande skedet av utbyggnaden,
när antalet bostäder är lägre än de 570 – 1 000 som enligt trafikförvaltningens
riktlinjer krävs för att trafikera med buss i 30-minuterstrafik i yttre delarna av
länet. Under utbyggnadstiden kan fastighetsägaren därför behöva köpa mer
kollektivtrafik via avtal. Andra åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att
begränsa bilinnehavet är exempelvis att erbjuda gratis medlemskap i bilpool.
När området är fullt utbyggt bedöms möjligheterna att erbjuda attraktiv
kollektivtrafik vara goda. Planförslaget är över lag väl anpassat till busstrafiken.
Den centrala huvudgatan fungerar uppsamlande och med täta avstånd mellan
hållplatserna garanteras korta gångavstånd. Upplägget med boendeparkering på
gatumark innebär också att många kommer att ha närmare till busshållplatsen än
till sin parkerade bil, vilket är ytterligare motiv att välja bussen framför bilen.
Eftersom den sydligaste hållplatsen utgör ändhållplats påverkas inte speciellt
många resenärer av de förlängda restider som täta uppehåll innebär. Med
busslinjens ändhållplats i södra Tegelhagen och relativt kort avstånd till Bro
station blir det också lätt att anpassa tidtabellen efter pendeltågens avgångar,
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vilket är avgörande för att pendelresenärer ska välja bussen. Restiden mellan
ändhållplatsen och Bro station beräknas uppgå till cirka 12 minuter
(medelhastighet 20 km/h), vid en linjesträckning enligt Figur 10. I nedanstående
tabell redovisas beräknade restider från ändhållplatsen till några viktiga, regionala
målpunkter inom arbetspendlingsavstånd.
Målpunkt

Restid med kollektivtrafik

Sundbyberg

43 min

Kista*

47 min

Stockholms central
Västerås

51 min
1h 7 min

Tabell 9. Beräknade restider till viktiga arbetsplatsområden. I beräkningarna ingår
5 minuters tillägg vid byte.
*Restiden till Kista utgår från att tunnelbanans blå linje förlängts från Akalla till
Barkarby.
Eftersom övervägande delen av bebyggelsen i Tegelhagen är bostäder kommer
resandet att vara koncentrerat till morgon och eftermiddag under vardagar. Under
dagtid kommer resandet vara mycket lågt. Diskussioner måste föras med SL för
att säkerställa en godtagbar servicenivå även under lågtrafik. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är viktig för bland annat skolbarn, äldre och funktionshindrade
som inte kan resa på alternativt sätt.

5.4

Biltrafik
5.4.1 Parkering
Under sommartid är idrottsplatsen, badplatsen och båthamnen viktiga målpunkter
och kan tänkas locka till sig externa besökare som kommer med bil. Besökare
förväntas parkera på de allmänna parkeringarna på gatumark, men om behov
uppstår kan cirka 90 parkeringsplatser anordnas i södra änden av planområdet, i
nära anslutning till badplatsen.
En analys av parkeringsbehovet har gjorts i kapitel 4. Analysen landade i ett
föreslaget parkeringstal på 0,9 sett till planområdet som helhet. Parkeringstalet är
relativt lågt jämfört med liknande områden, men möjligheter finns för
fastighetsägare att anlägga fler parkeringsplatser på kvartersmark om det anses
motiverat av marknadsmässiga skäl. Parkeringsutbudet har betydelse för
områdets trafikalstring – god tillgång till parkering uppmuntrar till att äga och
köra bil. Ett lågt parkeringstal ligger därför i linje med kommunens mål om
minskad biltrafik.
Upplands-Bro kommun har uttryckt farhågor kring att pendlare kommer att köra
bil till infartsparkeringen vid Bro station och att infartsparkeringen därmed
behöver utökas. Med tanke på kommunens målformulering och ovan nämnda
effekter på trafikalstring är det inte önskvärt att boende i Tegelhagen väljer bilen
för resor till och från stationen. Genom att utöka infartsparkeringen finns risk att
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sådant beteende uppmuntras. Istället bör boende redan vid inflyttning informeras
om alternativa transportsätt och uppmuntras att välja cykel eller buss framför bil
för arbetsresor. Området erbjuder goda förutsättningar att etablera ett hållbart
resande redan vid inflyttning.

5.4.2 Trafikalstring och flöden
Analyser av trafikalstring från den tillkommande
bebyggelsen har gjorts med hjälp av Trafikverkets
trafikalstringsverktyg. Analyserna visar att området
som helhet beräknas alstra cirka 10 700 personresor
per dygn, varav 22 % beräknas vara bilresor.
Antaganden har gjorts om 1,2 personer per bil för
arbetsresor, 1,4 per bil för inköp/serviceresor och 1,5
per bil för fritidsresor. Utöver personresor
förekommer även besöksresor och nyttotrafik,
exempelvis servicetrafik och godsleveranser, vilket
antas utgöra 20 % av personbilstrafiken. Alstringen
av fordonstrafik från planområdet bedöms totalt
uppgå till cirka 2 800 fordon per vardagsdygn.
Till alstringen ska räknas den framtida trafiken på
Jurstabergsvägen. Trafikmätningar som genomfördes
i december 2015 har räknats upp med 1 procent
årligen till målåret 2030 och adderats till alstringen
från planområdet. Mot antagandet att 30 procent av
trafiken från planområdet söker sig via Assurs väg
och 70 procent via Jurstabergsvägen blir de totala
trafikflödena enligt figur 12.

Figur 10. Skattad färdmedelsfördelning enligt
Trafikverkets trafikalstringsverktyg

Figur 11. Prognosticerade trafikmängder 2030
(ÅVDT = årsvardagsmedeldygnstrafik)
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Eftersom det finns en stor generell osäkerhet kring trafikalstringsberäkningar i
tidiga planeringsskeden har en känslighetsanalys gjorts där mer defensiva
antaganden gjorts kring möjligheten att attrahera hållbart resande. I
känslighetsanalysen antas andelen bilresor till och från planområdet vara dubbelt
så hög som i basprognosen, vilket innebär att knappt hälften av resorna sker med
bil. Dessutom antas den allmänna trafikökningen vara 2 procent årligen istället för
1 procent i basprognosen. Känslighetsanalysen ger trafikmängder enligt
nedanstående figur.

Figur 12. Prognosticerade trafikmängder 2030 enligt känslighetsanalysen (ÅVDT =
årsvardagsmedeldygnstrafik). Alstringen av biltrafik från planområdet är i
känslighetsanalysen dubbelt så hög som i basprognosen.
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5.4.3 Korsningskapacitet
Med hjälp av programvaran Capcal har Korsningskapaciteten beräknats i den
hårdast belastade korsningen, mellan Jurstabergsvägen och huvudgatan.
Trafikmängderna som ligger till grund för beräkningen grundar sig i de trafikmätningar som genomfördes i december 2015 tillsammans med trafikalstring från
den nya bebyggelsen enligt känslighetsanalysen. Beräkningarna av
korsningskapacitet visar att det finns mycket god kapacitet i korsningen även
under dygnets hårdast belastade timme.
5.4.4 Trafiksäkerhet
Planområdet erbjuder goda förutsättningar att röra sig utan bil och det finns skäl
att anta att en stor andel av de lokala resorna kommer att utföras av oskyddade
trafikanter – fotgängare och cyklister. En stor andel av de oskyddade trafikanterna
kan dessutom antas utgöras av barn och unga som rör sig till och från förskolor,
skolor, idrottsplats och badplats. Trafikmängderna på vägarna och gatorna inom
planområdet förväntas vara relativt låga och under förutsättning att vägtrafikens
hastigheter begränsas finns goda möjligheter att åstadkomma en trafiksäker och
attraktiv närmiljö om uppmuntrar människor att gå- och cykla framför att åka bil.
Nollvisionen, som har fastställts genom beslut i riksdagen och är grunden för allt
trafiksäkerhetsarbete i Sverige, anger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i
trafiken. Eftersom olyckor trots allt inträffar är det av högsta vikt att hastigheten
vid påkörningstillfället begränsas för att åstadkomma minsta möjliga skada. Även
små förändringar av påkörningshastigheten ger stort utslag i döds- och skaderisk.
Särskilt gäller detta i hastigheter mellan 30 och 50 km/h, vilket åskådliggörs av
krockvåldskurvan nedan.

Figur 13. Krockvåldskurvan. Viktad risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+)
vid olika påkörningshastigheter för alla fotgängare och för de äldre än 60 år.
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För att garantera låga hastigheter räcker det inte med skyltning, utformningen av
gator och vägar måste säkerställa att fordonstrafiken inte överskrider en viss
hastighet. Potentiella konfliktpunkter mellan fordon och oskyddade trafikanter ska
”hastighetssäkras”, vilket definieras som att åtminstone 85 procent av alla fordon
ska underskrida 30 km/h.
I planförslaget föreslås att samtliga övergångsställen görs upphöjda och indragna,
vilket har visat sig vara en effektiv form av hastighetssäkring. Utformningen leder
till låga hastigheter och god sikt vilket underlättar samspelet mellan olika
trafikantgrupper och borgar för en god trafiksäkerhet och tydlig trafikmiljö. För att
undvika arbetsskador hos bussförare och nedsatt komfort för
kollektivtrafikresenärer är det viktigt att detaljutformningen av upphöjningarna
anpassas efter SL:s riktlinjer.
Sträckan på Jurstabergsvägen genom norra delen av planområdet bedöms vara
den känsligaste platsen ur trafiksäkerhetsperspektiv. Idag är hastigheten på
sträckan skyltad till 50 km/h och trafikmätningar från december 2015 visar att
medianhastigheten är 54 km/h. När planområdet är fullt utbyggt kommer gatan
behöva passeras av barn som rör sig mellan skolan och hemmet och det är därför
av särskild stor vikt att utformningen på sträckan hastighetssäkras till 30 km/h.
För att vana vägtrafikanter ska anpassa hastigheten genom området är det viktigt
att hela gaturummets karaktär signalerar någonting annat än idag. Detta kan
bland annat uppnås med trädplanteringar, förstärkt belysning, varierande
beläggning och upphöjning av korsningspunkter.
Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder kan krävas även på huvudgatan vid de korta
släppen mellan bebyggelseområdena. Frånvaron av bebyggelse kan tänkas bjuda
in till högre hastigheter. Särskilt i höjd med idrottsplatsen kan en stor andel barn
och unga antas röra sig vid och över gatan, varför särskilt fokus bör läggas på
gatuutformningen på sträckan.
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2018-09-13
Project: Tegelhagen
Technical area: Road
Subject: Main roads (Jurstabergvägen, Tegelhagsvägen)
Isseus - road design:


property borders



bus stop type



roundabout design (horizontal geometry)



T intersection (Jurstabergvägen/Rösaringvägen – Rättarbodavägen)

Property borders
Normal section for main roads is determined/proposed in "Planbeskrivning"
and "Allmänna anläggningars utföramde" documents.

Image 1 (main roads normal cross sections, "Planbeskrivning")
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Image 2 (main roads normal cross section, type 1)
Conclusion: this normal cross section works if we have min 19.0 m wide road
corridor between buildings (facades) or other "hard" surfaces (like squares).
Detail plan borders allow this on straight streches of road (in horizontal geometry sense), between "yellow" (building) areas in "Detaljplan".

Image 3 (main roads horizontal geometry)
Problems: boundaries from "Detaljplan" do not follow nature and logic of road
design (boundaries are set up to form 19.0 m wide corridor but at the same
time have grade brakes and don`t allow preformance of horizonatal curves).
Example is on main road H4 sta ca 0/560 (please note image below)
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Image 4 (main roads horizontal geometry, H4 sta ca 0/560)
Problems: it is a little worse through "green" (nature) area. It is standard solution to use shoulder (stödremsa) on these locations and boundaries from "Detaljplan" do not allow it – there is unique 19.0 m wide road corridor,
"stödremsa" would require additional 2*25 cm. Grade brakes on boundaries is
still a problem.

Image 5 (main road normal cross section with shoulder – "stödremsa)
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Image 6 (main roads horizontal geometry, H4 sta ca 0/220)
Conclusion: this normal cross section does not work if we have min 19.0 m
wide road corridor between nature area. Part of solution would be to replace
"störemsa" with curb which is more expensive solution. Problem with boundaries grade brake remains.
Problem: sharp horizontal curves on strech H4 sta 0/700-1/300 (R=108 m
and R=150 m)…it is advised to apply road widdening (bredökning) in this curves to ensure that 2 vehicles from oposite direction can pass each other.
Boundaries from "Detaljplan" on these location are forming 19.0 m wide corridor. In combination with boundaries grade breaks, makes it impossible to keep
wanted normal cross section.
Proposal is to "lose" part of normal cross section (space for parallel parking/trees) in soft transition, through transition curves (övergångskurvor).

Image 7 (main roads normal cross section, H4 sta ca 1/200)
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Image 8 (main roads horizontal geometry, H4 sta ca 1/100)
Problem: boundaries from "Detaljplan"sometimes form corridor for road design
that is less then 19.0 m (for example H4 sta ca 1/410)
Remark: although here we have shown only exampels on H4, similar problem
exists on H5 (Jurstabergvägen)
Bus stop type
Location and types of bus stops are determend by "Planbeskrivning", "Trafikutredning" (Ramboll, 2017) and "Allmänna anläggningars utföramde" documents.
Wanted bus stop bus type is "pocket" (Fickhållplats).

Image 9 (main roads horizontal geometry, bus stops -"Allmänna anläggningars
utföramde" )
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Keeping that in mind and trying to keep same standard for pedestrian/cyclist
direction behind bus stop and platform, using Ribuss 18, normal cross section
is drawn (2.5 m deep "pocket")

Image 10 (main roads normal cross section, bus stops)
Minimum requirements from Ribuss 18, "pocket" bus stop

Image 11 (Ribuss requirement, "pocket" buss stop)
Minimum depth is 1.5 m (which is not recommended, bus is 2.55 m wide…).
But, it can be done. Platform for passenger needs to be min 2.5 m wide (distance between bus stop edge and rain shelter is 1.2 m, min rain shelter is 1.3
m wide – also bad standard).
Problem: we should keep pedestrian/cyclist connection behind platform where
passengers are waiting for bus. Bus stops will take more space then it was
shown in Illustrations and will step outside square areas also.
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Image 12 (Illustration of "Torg T4" with bus stops)
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Please note on image below how long is bus stop (2.5 m deep "pocket"). Even
if we reduce "pocket" depth to min (1.5 m), bus stop lenght will reduce for 8 m
– it still can not fit in square boundary.
Yellow lines shows horizontal geometry of bus "pocket". Question is how does
normal cross section looks like on marked location (red dashed line) – we need
to keep bus stop, platform and pedestrian/cyclist connection behind rain shelter.

Image 13 (main road H4 sta ca 0/500)
Remark: similar problems are noted on Square T1, T4 and T5 and on location
H4 sta ca 1/000.
Roundabout design
Since this is central point of whole area (in traffic sence and otherwise), COWI
has tried to design roundabout with good standrad in terms of safety and capacity. That approach would mean to preform separation islands on every
roundabout arm, min 2.0 m wide to improve safety for pedestrians and cyclist
crossing.
Conculsion/result is, in relation to property boundaries from "Detaljplan" –
there is not enough space for this kind of solution.

O:\A110000\A112026\4 - Projektering\04 - CAD\T\Arbetsarea\veku\Tegelhagen_huvudgator.docx

125 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen - KS 16/0281-19 Trafiklösning Rösaringsvägen, huvudgata genom Tegelhagen : Tegelhagen_huvudgator

Image 14 (roundabout with separation islands on roundabout arms)
In order to follow property boundaries, roundabout design needs to "lose" separation islands. For better connetion to west arm, it is proposed to move
roundabout south along H4 (Tegelhagsvägen).
Critical question has appeared, how much space would we like to have between roundabout edge (west arm) and property border (marked in red on
image below).

Image 15 (roundabout without separation islands on roundabout arms)
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Theoretically, roundabout can be moved towards east. It will be worse solution
for connection of north and south arm and it needs to be investigated. Question still remains, how much space would we like to have between roundabout
edge and property border for this west arm.

Image 16 (roundabout is designed for Boggibuss, 15 m long)
T intersection (Jurstabergvägen/Rösaringvägen – Rättarbodavägen)
There are 2 major issues on this location. It is needed to step out of boundary
from "Detaljplan" and consider how will new area impact existing T intersection
(separation island on existing road, outside "detaljplan" boundary will need to
be removed).
Another issue is that on this location we have 2 existing bus stops that need to
be reconstructed (and all pedestrian movements and connection considered).
COWI has done proposal that includes new pedestrian crossing, bus stop
("pocket", 2.5 m deep) with only platform for passenger on north side and similar solution on south side with 2.15 m wide passage behind platform and
rain shelter.
Solution could be reviewed from different perspective if different bus stop type
is chosen or different normal cross section of main road is chosen in relation to
problem on other areas.
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Image 17 (existing T intersection with bus stops)

Image 18 (solution proposal)
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List of model files (which goes along with this anaysis):
T-10-D-01.dwg (normal cross sections)
T-30-P-01.dwg (main roads with roundabout (without separation islands) – horizontal geometry)
T-30-P-02.dwg (roundabout with separation islands – horizontal geometry)
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Therese Eriksson
Avdelningschef
Tekniska avdelningen
Enheten för gata, park och trafik
08-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

2020-10-08

Inkomna yttranden över alternativa
utformningar av busshållplats på
Rösaringsvägen
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att titta på alternativa
utformningar till den tänkta timglashållplatsen längs med Rösaringsvägen i det
nybyggda området Tegelhagen i Bro. Av denna anledning har förfrågan gått ut
för yttranden till Trafikförvaltningen, Räddningstjänst, Nobina, LRF
(lantbrukarnas riksförbund) och skolan i anslutning till Rösaringsvägen
(Turako).
I för fr ågan till yttr ande har följande text skickats ut:
I detaljplanen står det tydligt att området måste hastighetsäkras till max 30
km/h då det är boende och skolor i anslutning till vägen. Av bl.a. den
anledningen (trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter) projekterades det en
lösning för busshållplatsen som en stopphållplats/timglashållplats. Denna
lösning har nu ifrågasatts av politiken som vill se alternativa lösningar för att
inte trafiken ska stoppas upp. Samhällsbyggnadskontoret tittar därför på
alternativ till föreslagen lösning. Alternativen är:
Klackhållplatser som är förskjutna med övergångställe och trafikljus.
Fickhållplatser som är förskjutna med övergångställen och trafikljus.
Samhällsbyggnadskontoret hade även gärna sett busskuddar i anslutning till
övergångstället då det är många barn som kommer korsa vägen här då
skolan ligger på ena sidan vägen och de flesta bostadshusen på andra sidan
vägen. Till detta skulle samhällsbyggnadskontoret önska ett yttrande från er
gärna som kan bifogas tjänsteskrivelsen över alternativen. Yttrandet gäller
alltså:
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1. Timglashållplats (för- och nackdelar) – trafiksäkerhet, framkomlighet
ur ert perspektiv
2. Klackhållplats (för- och nackdelar) – trafiksäkerhet, framkomlighet ur
ert perspektiv
3. Fickhållplats (för- och nackdelar) – trafiksäkerhet, framkomlighet ur ert
perspektiv
Det är mycket värdefullt för oss att få er synpunkt så uppskattar svar från er.
I nkomna synpunkter /yttr anden:

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

Datum

2020-10-08

Tur ako (skolan) 2020-10-08
Tack för frågan. Från vår sida är det givetvis prioriterat att vi får en så säker
trafikmiljö som möjligt för barnen som ska till och från skolan.
Om det nu är så att man från politiskt håll ej vill se en timglaslösning (som är
bedömd som den säkraste lösningen) så önskar vi att alternativ 2 eller 3
kompletteras med trafikljus. Jag är ingen trafikexpert och kan inte bedöma
betydelsen av busskuddar, men jag litar givetvis på er hållning i frågan att även
det behövs för att ytterligare förstärka säkerheten.
Med ovan sagt, så tror jag att valet mellan alternativ 2 och 3 bäst görs av er och
övriga parter och där har vi inte så mycket att tillföra.
Ola Klinterhäll
Tf VD och projektchef
Cell: +46 70 352 56 64

Nobina (bussentr epr enör i Upplands-Br o kommun) 2020-10-08
1. Timglashållplats: Fördel är trafiksäkert för barn. Nackdelar trafiken blir

stillastående när bussen är där, det kan bli framkomlighetsproblem om
tåget får 15 minuters trafik i framtiden för då kan det komma bli att
bussarna stå i vägen för varandra, vår hållplatsservice har ingen stans
att stå med bil när dom ska utföra arbeten på hållplatsen tex spola rent.
2. Klackhållplats: Fördel mötande trafik kan passera. Nackdelar trafiken
bakom bussen kan börja köra om och inte ser barn eller bilar, vår
hållplatsservice står i vägen för trafiken när dom arbetar med
hållplatsen.
3. Fickhållplats: Fördel vi står inte i vägen för trafiken. Nackdelar barn
kan komma ut framför bussen som trafiken inte ser.
4. Vi föredrar fickhållplats med trafikljus för skolbarn samt med
dynamiska farthinder i detta område.

Trafiktekniker/Administratör

Nobina Sverige AB
Adress: Gullivervägen 1, 176 77 Järfälla
Växel: +46 8 410 650 00
Hemsida: www.nobina.com
Nobina Sverige AB, org.nr 556057- 0128 | St yrelsens säte - St ockholm
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Räddningstjänst, Br andkår en Attunda, 2020-10-09
Det viktigaste som vi på Brandkåren Attunda vill framföra i projekteringen är
att vi ska kunna ta oss fram på vägen utan att köbildning bildas på ett sätt som
påverkar vår framkomlighet.
Gällande Rösaringsvägen har vi på Brandkåren Attunda blivit informerade om
att kommunen vill göra om en del av Rösaringsvägen till enfilig väg, för de
platser där bussen ska stanna. Vi har internt diskuterat frågan och en
privatperson har också hört av till oss gällande problematiken kring den
planerade busshållplatsen.
Den 21 september 2020 hade vi ett möte med Jan Hellström på kommunen där
vi hade en diskussion gällande utformningen av vägen samt om det fanns en
alternativ väg för oss på räddningstjänsten och ambulansen.
Utifrån mötet med Jan Hellström samt interna diskussioner på Brandkåren
Attunda kan vi föreställa oss scenariot med lång köbildning åt vardera
riktningen vid vissa tidpunkter utifrån vägens utformning. Scenariot grundas på
att bussen kommer att stanna på den enfiliga vägen cirka 8 gånger i timme samt
att den höga exploateringen i området leder till fler bostäder samt bilar i
framtiden. Dessutom finns det badplats som nås via Rösaringsvägen, vilket
bidrar till en hög trafikbelastning under sommarmånaderna. Vid en drunkning
är varje minut viktig.
Om köbildningar uppstår på Rösaringsvägen så kommer det att bidra till att
körtiden för oss på räddningstjänst samt ambulansen bli betydligt längre än vad
den är i dagslägen. Vi bedömer att den kommer påverka vår framkörningstid,
vilket kan påverka utgången vid olyckor.

Brandingenjör

Br an dk år en At t u n da
Po st a d r e ss :
Br andkåren At t unda
Box 464
1 91 24 SOLLENTUNA
Tel: 08 -5 94 69 53 4
Växel: 08 - 594 696 00
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Trafikförvaltningen, SLL, 2020-10-16
Trafikförvaltningen har haft intern avstämning om detta, och det finns fler
aspekter än framkomlighet och trafiksäkerhet, bla kurvan samt närheten
till cirkulationsplatsen och utfarterna som ställer till det, då övrig trafik
riskerar stanna där om timglashållplats byggs. Därför vore
kantstenstopphållplats därför bättre. Timglashållplatser förekommer ofta
vid skolor ja, men i detta fall förordar vi rak kantstenshållplats pga ovan
nämnda samt att detta är huvudgatan i området (finns dåligt med
alternativa vägar). Busskuddar bör inte behövas, då hastigheten redan
kommer vara låg då både kurva och cirkulationsplatsen ligger så nära.
Fickhållplats förordar vi inte, då ska trafikflödet vara betydligt mer.
Dessutom tar det onödigt stor ytan och är sämre för kollektivtrafiken.

Affärsförvaltare Framkomlighet
Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm, Lindhagensgatan 100
08-686 30 29,
@sll.se

LRF (lantbrukarnas riksförbund) 2020-10-09
Från första början är hela lösningen med en trafikerad led genom ett
bostadsområde väldigt bekymmersam. Om man i samhällsplaneringen vill att
hastigheten skall hållas nere till förmån för oskyddade trafikanter, varför lägger
man då vägen att gå genom ett område där det ofrånkomligt vistas oskyddade
trafikanter? Från vårt perspektiv är hela lösningen från början i samtliga tre fall
nedan synnerligen ogenomtänkta. Jag vill ändå framföra våra synpunkter till
din frågeställning, utifrån de rådande alternativen.
1, Timglashållplats – är enligt vår uppfattning endast behäftat med nackdelar.
När bussen gör stop, står trafiken still. Resenärer skall stiga på och av bussen,
vilket leder till att gångtrafikanter även vistas i och nära trafiken. Barn skall
även passerar på sin väg till och från skolan, vilket även adderar passerande på
platsen. Vidare finner vi att en timglaslösning, även om den är tilltagen för att
nå lantbrukets krav på fri passage, innebär en stor säkerhetsrisk om något
fordon mot alla odds och outgrundliga anledningar får stop i just timglaset.
Passage för utryckningsfordon omöjliggörs, vilket för oss är tillräckliga
argument för att förkasta denna lösning i sin helhet.
Till detta måste tilläggas att det redan idag råder stora svårigheter för passage
vid det tillfälliga trafikljuset, samt vid avsmalningarna med tillåten passage
endast i en riktning i taget. Då har ännu inte inflyttning skett i större
omfattning, och skolan är inte igång!
2, Klackhållplats – utgår vi från att den fria passagen är 4,5 m, när bussen står
vid hållplatsen. Denna lösning, förutsatt att passage kan ske när på och
avstigning sker på bussen, är en för oss i raden av tveksamma lösningar. Även
här är passage vid hållplatsen behäftad med risker för de oskyddade
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trafikanterna. Vi kan inte se någon egentlig fördel med denna lösning heller då
risken är överhängande att trafiken stoppas upp, inte bara av stillastående
bussar, utan även av gångtrafikanter som skall till och från hållplatsen.
3, Fickhållplats - är för oss i dessa tre alternativ den lösning som kan anses
som minst sämst. Förutsatt att bussen står väl till sidan, och passage kan ske
obehindrat förbi stillastående bussar (4,5m.), utgör även den här lösningen en
stor risk för oskyddade trafikanter, men för passagens vidkommande den bättre
lösningen av presenterade alternativ.
I samtliga tre fall utgår vi från att vägbredden är 4,50 m. Till detta skall
tillföras att denna bredd är sprungen ur en kompromiss från det ursprungliga
förslaget som presenterades, då vägbredden endast utgjordes av 3,50m. 4,5m.
var det man maximalt kunde förhandla fram utan att störa planerad gång- och
cykelbana, samt även hänsyn tagen till markägarförhållanden i anslutning till
vägen. För våran del utgick från det som var närmast att åstadkomma i
vägbredd till den totalbredd exempelvis en tröska eller såmaskin på ca 4,20m
har. Detta innebär att marginalerna vid en passage vid en busshållplats som i
exempel 1 ovan, fortfarande är på gränsen till farligt snäv. Vingelmånen på ett
lantbruksfordon eller entreprenadmaskin är inte att jämföra med en personbils.

Vi måste tyvärr konstatera att samhällsutvecklingen inte går i den riktning som
vi gärna vill. Människor har inte mer tid, och kommer inte heller ha det i
framtiden. Vägen till och från våra olika punkter blir allt snävare och tempot i
trafiken allt högre. Stressfaktorer spelar in och vi skall hinna med så mycket
som möjligt på den korta tid vi till slut har till hands. Har ni i någon beräkning
även räknat med den trafik som sker till och från skolan? I vår värld ser tyvärr
trenden ut att föräldrar i allt större utsträckning tenderar att skjutsa sina barn till
och från skola och fritidsintressen. Samhällsklimatet visar tyvärr att vi rör oss
mot en tid då vi i allt mindre omfattning exponerar oss på fria ytor. Kan vi ta
bilen till en given plats, så gör vi det.
Enligt vår uppfattning torde en genomfartsled från exempelvis jurstarondellen
till Rättarboda/Hammartorp vara den bästa lösningen. Med tanke på att
befolkningsmängden kommer att öka söder om Rättarboda, och att detta leder
till ytterligare biltrafik från området ligger i sakens natur. Enligt den
information vi har tagit del av, kommer även Happy Tammsvik samt
Hackholmssunds Konferens att bygga ut i närstående framtid. Detta innebär
inte bara en ökad biltrafik till och från dessa anläggningar, utan även en ökad
belastning av tyngre trafik. Även denna skall passera genom Tegelhagen.
Kommunens beräkningar på 0,7 fordon per hushåll lär inte stämma in i dessa
perifera områden. Ökar dessutom busstätheten, säger det sig själv att man
definitivt inte kan ha en busshållplats som utgör en flaskhals för trafiken
genom Tegelhagen.
Ur lantbrukets perspektiv så innebär all förträngning av vägar och trafikplatser
stor fara. Lantbruket har under det senaste decenniet genomgått en markant
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förändring beträffande antalet brukare på befintliga arealer. Antalet aktiva
lantbrukare minskar tyvärr, men andelen brukad mark kvarstår. Detta innebär
att förflyttningar över större områden och längre sträckor är ofrånkomliga.
Transporter över och längs det gemensamma vägnätet sker i allt större
omfattning. I samhällsplaneringen måste man därför ta höjd för att, förutom
som nämnt fler transporter sker över våra gemensamma vägar, även fordonen
blir allt större. Hastigheten är av förklarliga (och lagliga) skäl naturligtvis inte i
jämförbara med den övriga person- och lastbilstrafiken. Detta innebär att
trånga passager och smala vägar istället för att ha en lugnande effekt på
trafikrytmen, utgör en onödigt stor risk för farliga omkörningar samt möten där
marginalerna allt för ofta är alldeles för snävt tilltagna.

Ådö Säteri AB
ådösäteri.se
@riesterer.se
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KS 19/0506

Svk 2019/68

Kommunstyrelsen

asa.bergstrom@upplands-bro.se

Yttrande över samråd 400Kv luftledning, ny
dragning del av Hamra och Överby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över
Svenska kraftnäts kompletterande samråd gällande ny dragning av 400 kVledning del av Hamra och Överby daterad 12 oktober 2020 som eget yttrande.

Sammanfattning
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun,
Stockholms län. Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som
Svenska kraftnät gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det
växande behovet av el i Stockholmsregionen. Kommunen lämnade den 27 maj
2020, § 69, yttrande över samrådsunderlag som daterats april 2020.
Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen
genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ
utredningskorridor för luftledning mellan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp.
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över detta samrådsunderlag.
Därefter görs en sammanvägd bedömning från båda samråden för att eventuellt
uppdatera utbyggnadsförslaget som ska ligga till grund för fortsatt
tillståndsansökan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 12 oktober 2020



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 12 oktober 2020



Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp (del av Hamra och Överby) – Svenska
kraftnät, september 2020



Kommunstyrelsens yttrande, § 69, 27 maj 2020



Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan
Hamra och Överby - Svenska kraftnät, april 2020



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

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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FÖP 2016 Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

Ärendet
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun,
Stockholms län. Den planerade ledningen ersätter den transmissionsnätsledning
för 220 kV som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät
gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det växande behovet av
el i Stockholmsregionen. Stora delar av transmissionsnätet i regionen byggdes
på 1950-talet och behöver förstärkas in mot Stockholm.
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs
enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om
nätkoncession ska en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och
samordning ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika
miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas ansökan om nätkoncession.
Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) ger tillfälle
till synpunkter på MKB och slutför miljöbedömningen.
Byggstarten sker först när Svenska kraftnät får tillstånd av
Energimarknadsinspektionen och är i dagsläget planerad år 2026.
Drifttagningen är planerad år 2029.
Upplands-Bro kommun tog under våren del av samrådsunderlag – Planerad
elförbindelse och ledningsåtgärder mellan Hamra och Överby - Svenska
kraftnät daterad april 2020. Föreslagen ledningssträcka är cirka 50 kilometer
och berör kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Sollentuna och Järfälla. Utredningskorridoren utgår från station Hamra och
följer till stor del parallellt med befintliga ledningsgator i skogs- och
jordbruksmark fram till Överby station. Yttrande över samrådsunderlaget
lämnades av Kommunstyrelsen den 27 maj 2020, §69.
Med anledning av synpunkter som inkommit under samrådsprocessen
genomför Svenska kraftnät ett kompletterande samråd för en alternativ
utredningskorridor för luftledning mellan delsträckan Kolsta-BjörkuddenSkråmstatorp i Upplands-Bro kommun. Syftet med samrådet är att komplettera
tidigare samrådsunderlag med ett ytterligare alternativ. Under
avgränsningssamrådet ges berörd länsstyrelse, berörd kommun, berörda
fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig.
Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att redovisa för inkomna
yttranden och bemöta dessa samlat i en samrådsredogörelse. Därefter görs en
sammanvägd bedömning från båda samråden för att i nästa steg uppdatera
utbyggnadsförslaget, om det är nödvändigt.
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Den kompletterande utredningskorridoren framgår av kartbild nedan, rosa
sträcka.

Den nu föreslagen ledningssträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp är cirka
9,5 kilometer. Utredningskorridoren går från befintlig ledningsgata norr om
Kolsta sedan i ny ledningsgata genom jordbruksmark via Björkudden och
vidare genom skogsmark fram till Skråmstatorp och anslutning till det tidigare
utbyggnadsförslaget. Den betydande miljöpåverkan som det alternativa
utbyggnadsförslaget förväntas medföra när det är i drift omfattar: befolkning,
landskapsbild, natur- och kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv,
naturresurshushållning samt totalförsvarets militära del.
Där ny mark tas i anspråk kommer landskapsbilden att förändras, dessa går till
stor del i jordbrukslandskap där påtaglig påverkan kommer att ske och till viss
del i skogsmark, vilket gör att det framför allt är själva ledningsgatan som
medför en förändring av upplevelsen av skogslandskapet. Genom att frångå
befintlig sträckning kan de befintliga 220 kV-ledningarna rivas genom odlingsoch kulturlandskapet vid Håtuna och Håbo-Tibble. Sammantaget bedöms
risken för negativ påverkan som liten.
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Svenska kraftnäts preliminära samlade bedömning för vald
utredningskorridor - utbyggnadsförslaget under drift
Befolkning – små negativa konsekvenser
Inom 125 meter från den föreslagna ledningssträckningen finns två bostäder
avsedda för stadigvarande vistelse. Genomförda magnetfältsberäkningar visar
att en bostad kommer att exponeras för magnetfält överstigande 0,4 μT och
påverkan på befolkning bedöms därför som liten negativ. Sammantaget
bedöms utbyggnadsförslaget innebära små konsekvenser för befolkning. Slutlig
påverkan kan bedömas först när en vald sträckning för den planerade
elförbindelsen har beslutats och detaljprojektering har utförts.
Landskapsbild – små-måttligt negativa konsekvenser
Utredningskorridoren går till stor del i ny ledningsgata. Jordbrukslandskapet
längs den inledande sträckan bedöms ha ett litet värde för landskapsbilden då
den redan är påverkad av befintliga kraftledningar. Vidare går den planerade
ledningen genom ett mer homogent landskap med jordbrukslandskap som
bedöms ha ett måttligt värde. Det obrutna skogslandskapet som berörs längs
ledningens sista del bedöms ha ett litet värde för landskapsbilden.
Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som måttlig då ledningen
större delen av sträckan påverkar landskapet påtagligt men till viss del kan
lokaliseras intill befintlig ledning. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms
sammantaget som små-måttliga.
Naturmiljö – små negativa konsekvenser
Utredningskorridoren går över fyra sumpskogar, två områden som är upptagna
i ängs- och betesmarksinventeringen och den berör tre skyddsvärda träd.
Övriga berörda områden saknar kända naturvärden och risk för negativ
påverkan bedöms som liten under förutsättning att byggnation av fundament
kan ske så att mindre biotoper och skyddsvärda träd undviks. I det fall
ledningen avser etableras enligt utredningskorridoren kommer kompletterande
inventeringar avseende naturmiljön genomföras. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för naturmiljön som små. Bedömningen gäller för de värden
som idag är kända och under förutsättning att föreslagna försiktighetsåtgärder i
samband med arbetets utförande vidtas.
Kulturmiljö - små negativa konsekvenser
Utredningskorridoren går delvis inom riksintresse för kulturmiljön och berör
33 objekt med varierad antikvarisk bedömning. I det fall ledningen avser
etableras enligt utredningskorridoren kommer kompletterande inventeringar
avseende kulturmiljön genomföras. Riksintresset för kulturmiljön bedöms
huvudsakligen ha ett högt värde. Framtida stolpplacering kommer att ske med
hänsyn till identifierade forn- och kulturhistoriska lämningar. Den planerade
ledningen bedöms därmed ha liten negativ påverkan på kulturmiljön då
upplevelsevärdena/pedagogiska värden bibehålls i stor utsträckning.
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Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön som små.
Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och under förutsättning
att föreslagna försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas.
Rekreation och friluftsliv – obetydliga konsekvenser
Den kompletterande utredningskorridoren berör inga riksintressen för
friluftslivet eller för det rörliga friluftslivet. Möjligheter till rekreation och
friluftsliv påverkas främst av den visuella inverkan av luftledningar och
känslan av orördhet men de regelbundet röjda ”patrullstigarna” kan underlätta
framkomligheten. Området för den planerade ledningssträckningen bedöms ha
ett litet värde för rekreation och friluftsliv då den endast berör områden med
vissa förutsättningar för närrekreation eller friluftsliv. Konsekvenser för
rekreations- och friluftslivet bedöms sammantaget som obetydliga.
Naturresurshushållning - små negativa konsekvenser
Där den kompletterande utredningskorridoren viker av från befintlig
ledningsgata innebär ledningsdragningen ett nytt intrång i jordbruksmark längs
en sträcka om ca 3 kilometer därefter i en ny ledningsgata i skogsmark om ca
2,5 kilometer. De naturresurser som berörs finns till viss del i nya
ledningsgator där påverkan är högre än för den mark som redan berörs av
befintliga kraftledningsgator. Nya stolpar innebär att nya odlingshinder skapas
i jordbruksmarken. Någon påverkan på befintliga markavvattningsföretag
bedöms inte uppstå under förutsättning att försiktighetsmått vidtas vid
anläggandet. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturresurshållningen
som små.
Totalförsvarets militära del - obetydliga konsekvenser
Den kompletterande utredningskorridoren går genom ett MSA-område, ett
påverkansområde samt ett område med särskilda behov av hinderfrihet som är
angivna av Försvarsmakten. Den planerade ledningen är inom MSA-området
för Uppsala övningsflygplats lägre än den maximalt tillåtna höjden och inom
påverkansområde, stoppområde för vindkraft, delvis redan befintlig
ledningsgata samt att kraftledning är en fast installation till skillnad mot
vindkraft. Därför bedöms den nya ledningen endast påverka området till viss
del och skada på riksintresset bedöms inte uppkomma. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för Totalförsvarets militära del som obetydliga.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande framgår i särskild bilaga till
detta dokument.

Barnperspektiv
En fungerande god infrastruktur vilket inkluderar elförsörjning är till gagn för
alla kommunens medborgare och verksamheter inklusive barnen. UpplandsBro ska fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till närrekreation och
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friluftsliv utvecklas. Bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna belyses även ur ett barnperspektiv. Det vore
önskvärt att detta fanns med som en egen rubrik i Svenska Kraftnäts underlag.
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström
Tf biträdande samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 12 oktober 2020
2. Samrådsunderlag från Svenska kraftnät, september 2020
Beslut sänds till
 Svenska Kraftnät
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Kommunstyrelsen
Datum

2020-10-28

Vår beteckning

KS 19/0506

Er beteckning

Svk 19/68

Svenska kraftnät, registrator@svk.se

Yttrande över kompletterande samråd 400 kV
ledning, del av Hamra-Överby
Kommunstyrelsens beslut § xx den 28 oktober 2020
Upplands-Bro kommun har tagit del av kompletterande samrådsunderlag för
planerad elförbindelse Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp (del av Hamra och
Överby), september 2020.
Upplands-Bro kommun anser att uppgradering av transmissionsnätet är en
angelägen fråga. I den tidigare myndighetsdialogen, hösten 2019, förordade
kommunen inte något av alternativen för utredningskorridor eftersom de fulla
konsekvenserna inte är utredda eller redovisade. I det nu redovisade underlaget
har ytterligare en utredningskorridor tillkommit. Kommunen vidhåller behovet
av förtydligande kring beroenden och samordning med pågående
avgränsningssamråd om Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt för
sträckan Odensala-Sigtuna-Håtuna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Av samrådsförslaget så framgår inte med tydlighet vad som sker med
Vattenfalls befintliga regionledning genom Håbo-Tibble. Finns förutsättningar
att den samlokaliseras med den sydliga dragningen eller ej? Frågan är viktig för
att förstå vad Vattenfall gör med sina ledningar som blir kvar, eftersom de
fortsätter att störa landskapsbilden och med den nya dragningen har vi fått
ytterligare ett stråk som skär igenom kommunen.
Kommunen påtalar att effekterna på landskapsbilden ska ges större
uppmärksamhet. Riksintresset för kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble
[AB 35] handlar till stor del om landskapsbilden. Svenska kraftnät beskriver i
utredningsalternativet att risk för negativ påverkan på landskapsbilden bedöms
bli små-måttliga, men kommunen håller inte med om detta. Den sträcka som
redan är påverkad av befintliga ledningar anser kommunen påverkas mindre
även om det är en fördel för det öppna kulturlandskapet och för boende i norra
kommunen om den befintliga 220 kV-ledningen avvecklas. Förlängningen där
ledningen viker av österut och rundar Rödhuvud och Blåsenhus, därefter
söderut med fortsättning mellan Björkudden och Kvarnnibble där går den
uteslutande genom ett mer homogent jordbrukslandskap med utblickar
påverkas påtagligt negativt. Kommunen menar att en västligare dragning
genom i huvudsak skogslandskap torde ge påtagligt mindre påverkan även om
korridoren i sig är ett stort ingrepp. I samrådsförslaget saknas bedömning av i
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vilken omfattning stadigvarande bostäder utmed befintliga 220 kV-ledningar i
Håbo-Tibble kan få förbättringar. Det behöver tydliggöras i fortsatta processen.
I utredningskorridorens förslag riskerar utvecklingen på landsbygden att
väsentligt begränsas. Av FÖP 2016 (Fördjupad översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro, antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017) framgår att
Försvarsmakten en viktig aktör, cirka en 1/6-del av kommunens totala
landareal består av Kungsängens övnings- och skjutfält. Livgardet med dess
verksamhet är av riksintresse för totalförsvarets militära del och verksamheten
har sedan flera år tillbaka utökats och ska kunna fortsätta utvecklas.
Kommunens uppfattning är att de planerar förstärka sin verksamhet med två
skyttebataljoner med vardera 800 personer och mer skjutövningar. Detta
kommer att innebära en begränsning av utvecklingen för den befintliga
bebyggelsen, avstyckningar och ny bostadsbebyggelse inom influensområdet.
För att de areella näringarna och natur, kultur- och rekreationsområden ska
kunna utvecklas och för att det inte ska uppstå påtaglig skada på
Totalförsvarets riksintresse koncentreras bebyggelseutvecklingen på
landsbygden till några huvudstråk och utpekade områden. Av både hållbarhetsoch miljöhänsyn bygger bebyggelseutvecklingen på en huvudprincip med
funktionella stråk där transportsamband för kollektivtrafik finns och möjlighet
till teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp kan ges på sikt.
För den nu aktuella utredningskorridoren påverkas områden som i FÖP 2016
pekas ut som ”utvecklingsområde eller utvecklingsstråk bebyggelse”, vilket
knyter an mot landsbygdskärnorna, ”Tjusta by” och ”Håbo-Tibble kyrkby”. Se
kartor och textavsnitt i FÖP 2016 som översändes den 27 maj 2020.
Av FÖP 2016 framgår att bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska kopplas
i huvudsak till tre landsbygdskärnor och två tätortskärnor, där samhällsservice
finns tillgänglig. Ny bebyggelse skulle kunna tillkomma i ett stråk vid Killinge.
Det ligger också inom riksintresset för kulturmiljövården och kan även komma
ifråga för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har bedömt
att en försiktig komplettering av bebyggelsen är möjlig utan att risk finns för
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Tillsammans med en
bebyggelsekomplettering utanför Totalförsvarets influensområde, väster om
Näshagen, skapas bättre förutsättningar för underlag för de norra
kommundelarna. I FÖP 2016 redovisas till exempel en möjlighet till utökning
med ca 40 fastigheter i Näshagen.
Vid framdrift genom de föreslagna områden mellan befintlig ledning väster om
Rödhuvud till skogsområdet öster om Nedergården samt norr om
Lejondalssjön genom Näshagen och Långvreten förordar kommunen enbart
förläggning av markkabel. Detta gäller på samtliga platser nära bostäder eller
där det planeras för bebyggelse. Generellt förordar kommunen markförlagd
kabel genom hela kommunen.
Jehanders Sand & Grus AB avser att lämna in tillståndsansökan för utökning
av sin verksamhet inom befintlig täkt på Bro Håbo häradsallmänning. Inför
tillståndet behöver det även tillkomma en beskrivning om hur Jehanders
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samråd synkas med pågående samråd kring ny 400kV-ledning som Svenska
kraftnät genomför just nu. Kommunen har ingen aktuell information om hur
Jehanders ligger till i processen.
Även NCC avfall har för avsikt att ansöka om ny deponi i angränsande område
till Jehanders, underlagen planeras lämnas för prövning under slutet av 2020.
Inför tillståndet behöver det även tillkomma en beskrivning om hur NCCs
samråd hanteras med pågående samråd kring ny 400kV-ledning som Svenska
kraftnät genomför just nu. Områdena tangerar varandra.
Vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning anser kommunen att följande
aspekter ska belysas:
•
•
•

Förtydligande kring vilka stadigvarande bostäder som finns inom
utredningskorridoren.
Hur djur och människor påverkas av den nya kraftledningsgatan och
vilka åtgärder som avses vidtas för att minimera riskerna vid
exponering.
En konsekvensanalys som omfattar området i sin helhet för boende,
natur, trafik, djur mm kopplat till eventuella framtida verksamheter
måste göras. Framtida verksamheter som kan bli aktuella är:
o Jehanders utbyggnad av bergtäkt
o NCC nya deponi
o Rötslamanläggning från Käppala,
o Utbyggnad av Högbytorp
o Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket även det
kommer att innebära ännu mer skjutövningar.

Kommunen informerar också om att pågående mål nr P 12383–18 i mark- och
miljööverdomstolen är avslutat. Tillstånd för bergtäkt samt bortledande av
grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten Kvarnnibble 2:53
medgavs inte.
För Upplands-Bro kommun
Fredrik Kjos (M)

Ida Texell

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör
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KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG

SEPTEMBER 2020

PLANERAD ELFÖRBINDELSE KOLSTABJÖRKUDDEN-SKRÅMSTATORP
(DEL AV HAMRA OCH ÖVERBY)
Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken av en kompletterande utredningskorridor
för planerad 400 kV-ledning samt ledningsåtgärder mellan station Hamra i Enköpings kommun,
Uppsala län och station Överby i Sollentuna kommun, Stockholms län
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220
kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för
el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Vi är cirka 700 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg.
Svenska kraftnät har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå.
Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och
underhåll av transmissionsnätet runt om i landet. År 2019 var omsättningen 12,3 miljarder kronor.
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.

Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.
Omslagsfoto

Org. Nr 202 100-4284
SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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FÖRORD
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan
Hamra station i Enköpings kommun, Uppsala län och Överby
station i Sollentuna kommun, Stockholms län. Den planerade
ledningen ersätter den transmissionsnätsledning för 220 kV
som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som
Svenska kraftnät gör inom programmet Storstockholm Väst
för att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen.
Svenska kraftnät genomförde under slutet av våren/början av sommaren 2020 ett avgränsningssamråd om ett
utbyggnadsförslag som inkluderade förslag till ledningssträckning inom en vald korridor. Med anledning av synpunkter som inkommit från Försvarsmakten avseende riksintresse
övrigt, där påtaglig skada hävdas, har Svenska kraftnät i detta
kompletterande avgränsningssamråd studerat ytterligare ett
alternativt sträckningsförslag inklusive utredningskorridor för
ny sträckning förbi Håbo-Tibble, längre österut från Försvarsmaktens påverkansområde och längre norrut än det föreslagna utbyggnadsförslaget på aktuell delsträcka.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd
enligt 6 kap 28–46 §§ miljöbalken inför koncessionsansökan.
Samrådsunderlaget beskriver ett alternativt utbyggnadsförslag för sträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp för den
nya elförbindelsen. Samrådsunderlaget redogör även för de
miljö- och samhällsintressen som berörs av projektet och hur
människors boendemiljö bedöms kunna påverkas.
Under avgränsningssamrådet ges i detta fall berörd länsstyrelse, berörd kommun, berörda fastighetsägare samt
övriga sakägare möjlighet att yttra sig.
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PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Svenska kraftnät
Projektledare
Tillstånd
Markåtkomst
Teknik
Kommunikation
AFRY
Uppdragsledare
MKB-handläggare
Sahléns kart- och GIS-konsult AB
GIS-konsult
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6 HAMRA-ÖVERBY

Figur 1. Översiktskarta över tidigare presenterat utbyggnadsförslag mellan Hamra och Överby och kompletterande utredningskorridor
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp (rosa).

SVENSKA KRAFTNÄT – KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG
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HAMRA-ÖVERBY 7

SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät genomförde under våren och försommaren
2020 samråd om ett utbyggnadsförslag mellan Hamra och
Överby. Under detta samråd framfördes en uppmaning om
att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för en av delsträckorna från Försvarsmakten. Svenska kraftnät har sedan
studerat och utvärderat möjliga alternativ och genomför nu
ett kompletterande samråd för en ny utredningskorridor för
delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp, se Figur 1,
Figur 3 och Figur 4.
Syftet med samrådsunderlaget är att beskriva den tillkommande alternativa delsträcka till den tidigare föreslagna
korridoren med en föreslagen sträckning för en ny 400 kVluftledning, samt redogöra för de miljö-, kulturmiljö- och
samhällsintressen som berörs av förslaget samt hur utbyggnaden kan komma att påverka människors boendemiljö.
Inom utredningskorridoren presenteras en föreslagen sträckning men andra sträckningar inom korridoren kan vara möjliga.
Den kompletterande ledningssträckningen är cirka 9,5
kilometer och berör Upplands-Bro kommun. Utbyggnadsförslaget går norr om Kolsta inledningsvis i befintlig ledningsgata. Förslaget går sedan i ny ledningsgata genom
jordbruksmark via Björkudden och vidare genom skogsmark
fram till Skråmstatorp.
Den betydande miljöpåverkan som det alternativa
utbyggnadsförslaget förväntas medföra när det är i drift
omfattar: befolkning, stads- och landskapsbild, natur- och
kulturmiljö, rekreation- och friluftsliv, naturresurshushållning
samt totalförsvarets militära del och beskrivs mer ingående i
avsnitt 4.1. Underlaget redogör i avsnitt 4.2 även för förväntad miljöpåverkan under byggskedet för bland annat infrastruktur och för mark och vatten. Bedömningen av de
konsekvenser som kan förutses idag har gjorts utifrån
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik.

KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT
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1. INLEDNING
1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges transmissionsnät för
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen, se Figur 2. Svenska kraftnäts uppdrag kan sammanfattas i följande fyra punkter:
>
>
>
>

Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring
av el på transmissionsnätet.
Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk
marknad för el.
Verka för en robust elförsörjning.

1.2 Behovet av planerad ledning
För att långsiktigt upprätthålla driftsäkerheten i transmissionsnätet i Stockholmsområdet behöver Svenska kraftnät
förstärka transmissionsnätet i den västra delen av länet. Den
planerade elförbindelsen mellan Hamra och Överby ingår i
programmet Storstockholm Väst. Bakgrunden till detta
beskrivs i samrådsunderlaget för Hamra-Överby 20200420:
https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/hamra-overby/dokument-och-kartor/.

1.3 Syftet med det kompletterande
samrådet
Under det tidigare samrådet uppmanade remissinstanser,
framförallt Försvarsmakten, Svenska kraftnät att utreda
ytterligare alternativa lokaliseringar för den del av ledningens
sträckning som går i ny ledningsgata mellan Kolsta och Långvreten, för att inte orsaka påtaglig skada på Försvarsmaktens
riksintresse. Svenska kraftnät har sedan undersökt och
utvärderat möjliga alternativa sträckningar utifrån framkomlighet, teknisk byggbarhet samt miljöpåverkan och gjort
bedömningen att genomföra ett kompletterande skriftligt
samråd för den planerade 400 kV-förbindelsen mellan station Hamra och station Överby.
Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med ett ytterligare alternativ och beskriva delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp samt samråda
med direkt berörda avseende detta alternativ. Under samrådet ges berörd länsstyrelse, berörd kommun, berörda fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig.
Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att redogöra för inkomna yttranden och bemöta dessa samlat i den
tidigare publicerade samrådsredogörelsen. Därefter görs en
sammanvägd bedömning av det som inkommit under tidigare samråd och det kompletterande samrådet, för att i
nästa steg uppdatera utbyggnadsförslaget, om så är nödvändigt.

1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget har avgränsats till de geografiska områden som den kompletterande utredningskorridoren kan
komma att påverka. En utredningskorridor är ett bredare
område inom vilken en ledningssträckning kan etableras.
Aktuell utredningskorridor är cirka 9,5 kilometer lång och
omfattar området från Kolsta via Björkudden till anslutning
vid tidigare presenterat utbyggnadsförslag vid Skråmstatorp,
se Figur 1 och Figur 3. Utredningskorridoren är cirka 200
meter bred och berör Upplands-Bro kommun, Stockholms
län. Inom utredningskorridoren presenteras en föreslagen
sträckning men andra sträckningar inom korridoren kan vara
möjliga.
Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer
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I detta samrådsunderlag beskrivs hela utbyggnadsförslaget
mellan Hamra och Överby endast kortfattat. Utförligare
information om utformning och omfattning finns att läsa i
samrådsunderlaget från april 2020, se avsnitt 1.2.
Underlaget har i sak avgränsats till att behandla de betydande miljöeffekter som ledningen kan väntas medföra samt
behandlar de miljöaspekter som delsträckan i första hand
förväntas påverka. I övrigt hänvisas till tidigare samrådsunderlag som publicerades i april 20201.

1.5 Metod
Vid planering av en ny kraftledning tas stor hänsyn till att
boendemiljöer ska påverkas så lite som möjligt. Som stöd vid
denna prioritering används bland annat Svenska kraftnäts
magnetfältspolicy, se tidigare samrådsunderlag. Hänsyn tas
även till övriga aspekter (se avsnitt 4.1), planförhållanden och
verksamheter.
Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har följt följande
steg:

1.6 Tillstånd och markåtkomst
Utöver den koncession som ansöks hos Energimarknadsinspektionen kommer Svenska kraftnät ansöka om övriga
erforderliga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning. Dessa
beskrivs mer ingående i samrådsunderlaget från april 2020.
Utöver detta behövs även tillkomst till mark, vilket görs dels
genom medgivande om förundersökning och dels genom
ledningsrätt. I de fall det blir aktuellt med erbjudande om förvärv av fastighet, vilket är aktuellt när fastigheten omfattas
av magnetfältsutbredning över 0,4 mikrotesla (enligt
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy), informeras fastighetsägaren särskilt om detta.

1.7 Tidplan
Nedan presenteras en översiktlig tidsplan för aktuellt projekt
Hamra-Överby. Tidsplanen är uppskattad och kan komma
att ändras och detaljredovisas först i ett senare skede. Byggstart sker när nödvändiga tillstånd erhållits och är i dagsläget
beräknad till tidigast år 2026.

> Genomgång av befintligt underlagsmaterial (bland annat
framkomlighetsstudie)
> GIS-underlag från bland annat länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.
> Utvärdering och jämförelse med tidigare presenterat
utbyggnadsförslag.
> Workshop: möjliga alternativ, kompletterande utredningskorridorer i samverkan mellan MKB-konsult, projektör och
delprojektledare Tillstånd.
> Översiktlig bedömning enligt Svenska kraftnäts bedömningsmetodik av den betydande miljöpåverkan samt de
miljökonsekvenser som den planerade ledningen kan
antas medföra.

1. https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/hamra-overby/
dokument-och-kartor/
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2. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING,
UTFORMNING OCH OMFATTNING
2.1 Ledningens föreslagna lokalisering
Utredningskorridoren och den föreslagna sträckan KolstaBjörkudden-Skråmstatorp utgörs av en cirka 9,5 kilometer
lång luftledning från befintlig ledningsgata norr om Kolsta via
Björkudden och anslutning till det tidigare utbyggnadsförslaget i Skråmstatorp, se Figur 4 och Figur 5. Elförbindelsen
ersätter den befintliga ledningen för 220 kV som idag går
mellan Hamra och Överby12.
Utredningskorridoren går norr om Kolsta längs befintliga
kraftledningar fram till Långbacken, sydväst om Håtuna.
Utredningskorridoren viker sedan av österut och rundar Rödhuvud och Blåsenhus. Utredningskorridoren viker vidare rakt
söderut och korsar de befintliga ledningarna strax öster om
Norränge och fortsätter vidare mellan Björkudden och
Kvarnnibble. Korridoren går längs första sträckan nästan uteslutande genom jordbruksmark med ett par mindre skogspartier. Vid Nedergården går utredningskorridoren vidare
genom skogsmark och viker av västerut för att runda
bostadsområdet Myggdansen. Därefter går utredningskorridoren rakt österut igen för att vid Skråmstatorp ansluta till
det tidigare utbyggnadsförslaget.

2.2 Ledningens utformning och
omfattning
2.2.1 Stolpar och ledningar

Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i
stål vid utformning av nya ledningsträckningar. I jordbruksmark används ostagade portalstolpar eftersom dessa medför
mindre markintrång än de bredare ostagade portalstolparna,
se Figur 3. De stagade portalstolparna används i skogsmark. I
punkter där luftledningen byter riktning används så kallade
vinkelstolpar, se Figur 6. Svenska kraftnät använder sig emellanåt av enbenta stålstolpar med fyra fotkonstruktioner (så
kallade sambyggda julgranar), se Figur 7. Även andra typer av
stolpar kan förekomma. Höjden på stolpar varierar beroende
på terräng, spannlängd (det vill säga avståndet mellan stolparna), närhet till bebyggelse och andra faktorer.
Normalhöjden för de stolpar som normalt används för
denna typ av ledning är ca 35 meter och avståndet mellan
stolparna är normalt 300-350 meter. En begränsande faktor
i detta projekt är att sträckan närmast Hamra ligger inom
försvarets stoppområde för höga objekt, vilket begränsar
höjden på stolparna och som en följd av det även avståndet
mellan dem.

Figur 3. Exempel på stolpar. Stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad B-stolpe (till höger).

2. RL6 S5 och S6. S och en siffra anger olika delsträckor för en ledning. I detta fall
delsträcka S5 och S6 längs ledningen med beteckningen RL6.
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Figur 4. Översiktskarta över kompletterande utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för KolstaBjörkudden-Skråmstatorp.
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Figur 5. Översiktskarta med ortofoto över kompletterande utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning för
Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp.
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Vid till exempel passager över vattenområden kan andra
typer av stolpar så som korsningstorn komma att användas.
Dessa kan bli upp till cirka 60 meter höga beroende på topografin vid passagen. Exakt vilken stolptyp och höjder på stolparna som kommer att användas fastställs först i ett senare
skede när slutgiltigt resultat av geotekniska undersökningar
och detaljprojekteringen är slutförda.

Figur 6. Exempel på vinkelstolpar, på toppen en
stubbe (används endast vid stora vinklar) och ner
traditionell vinkelstolpe.

Luftledningar för växelström har tre faser. Nya luftledningar
utförs vanligen som triplexledare, vilket innebär att varje fas
består av tre ledare. Jordningen av stolparna sker genom att
en jordlina grävs ned längs med hela ledningens längd. I
undantagsfall, om markförhållandena inte medger längsgående jordlina, sker punktjordning vid stolpen. I toppen av
stolparna finns vanligen två topplinor som fungerar som åskledare.

Figur 7. Exempel på sambyggd julgran i stål
med två ledningar i samma stolpe.
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2.2.2

Fundament

Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fundament: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se
Figur 8. Val av fundamentstyp beror på de geotekniska och
hydrologiska förutsättningarna vid respektive stolpplats.
Varje stolpe och varje stag uppförs med separata fundament.
Hur stor yta som påverkas vid anläggning av ett fundament
varierar med vilken stolptyp som används. Vid anläggning av
ett fundament för portalstolpar behövs normalt cirka 15 x 15
meter stora schakt kring varje stolpben. Vid anläggning av
ett fundament till en sambyggd julgran behövs normalt ett
mellan cirka 15 x 15 meter till 35 x 35 meter stort schakt
beroende på avståndet mellan stolpens basbredd. För ett
pålfundament till en kompaktstolpe är det cirka 20 x 20
meter som normalt påverkas vid anläggandet.

Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfundament. Jordfundament till stagade stolpar består oftast av
prefabricerade betongfundament, se Figur 9, medan det till
alla övriga stolpar används platsgjutna betongfundament , se
Figur 8. Platsgjutna jordfundament består normalt av en gjuten bottenplatta av betong med en eller flera plintar. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller stolparna på
plats. Pålfundament används främst i jordar med dålig bärighet och bergfundament används när avståndet till berg inte
är längre än cirka två meter från fundamentets övre yta.
Exakt vilka typer av fundament som kommer att användas
fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av
geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slutförda.

Figur 8. Visar olika fundamentstyper, till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers och till
höger ett bergfundament.

Figur 9. Exempel på prefabricerade fundament för A-stolpe till vänster (används i skogsmark) och för B-stolpe till höger
(används i åkermark).
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2.2.3 Ledningsgata
Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata.
Utseendet tillika bredden på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat en
luftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan mark.
För att undvika risk för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader finns dessutom bestämmelser om minimiavstånd mellan luftledningar och byggnader.
Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk beror på vilken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs
ledningsgatan av den yta som stolparna tar i anspråk. Om
ledningen behöver vinklas blir ytan större pga. behovet av
stag. I skogsområden består ledningsgatan därtill av en röjd
skogsgata (cirka 40 meter) och sidområden, se Figur 10.
Skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk. Fyra år efter bottenröjning utförs
röjningsbesiktning där patrullstig om 3 meters bredd och
ytor omkring stolpar och stag röjs. Utanför skogsgatan (dvs. i
sidområdena) tas de kantträd bort som är så höga att de kan
skada ledningen om de faller. Sidområdena har ingen fastställd bredd.
För närmare beskrivningar av utformning och omfattning
och om hur hänsyn tas i projektet till elektriska och magnetiska fält, se Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, hälsoaspekter och ljud hänvisas till tidigare samrådsunderlag från
april 2020.

2.3 Rivningsarbeten
Då en nätkoncession upphör att gälla är den som senast haft
nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om det behövs från allmän eller enskild synpunkt enligt
2 kap. 19 § ellagen. Utgångspunkten för den rivning som planeras i projektet är att Svenska kraftnäts befintliga 220 kVledningar rivs mellan stationerna Hamra och Överby. Det
kompletterande utbyggnadsförslaget innebär likt det
ursprungliga utbyggnadsförslaget att två ledningar rivs mellan Hamra och Överby, även om den nya ledningen systemmässigt ersätter ledningarna.
De ledningar som Svenska kraftnät avser att riva är:
> Ledningen för 220 kV RL6 S5 och S6 mellan stationerna
Hamra och Överby via station Håtuna.
> Ledningen för 220 kV KL12 S2, S3-4 mellan stationerna
Hamra och Beckomberga via station Håtuna, där sträckan
mellan Beckomberga och Villastaden redan är riven.

Figur 10. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.
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3. MILJÖNS KÄNSLIGHET
Den kompletterande utredningskorridoren går norr om Kolsta fram till Långbacken längs med befintlig ledningsgata
genom öppna jordbruksmarker. Vid Långbacken viker utredningskorridoren av från befintlig ledningsgata och går genom
två mindre skogspartier och delvis genom jordbruksmark.
Öster om Norränge korsar utredningskorridoren befintliga
kraftledningar för att fortsätta i ny sträckning mellan bebyggelsen i Björkudden och Kvarnnibble genom jordbruksmark
med mindre skogspartier. Utredningskorridoren korsar två
större vägar och fortsätter sedan genom skogsmark förbi
öster om Nedergården och väster om bebyggelsen vid Myggdansen, norr om Vattenfalls regionnätsledningar. Utredningskorridoren berör mellan Långbacken och Myggdansen
ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård, se
Figur 11.
Söder om Myggdansen viker utredningskorridoren av
skarpt österut och fortsätter genom skogsmark fram till
Skåmstatorp där korridoren går över öppen mark för att
sedan ansluta till korridoren för det föreslagna utbyggnadsförslaget som presenterades i samrådsunderlaget i april
2020.
I det fall ledningen avses att etableras enligt utredningskorridor Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp kommer kompletterande inventeringar att utföras. En närmare beskrivning av
förslagets förutsedda påverkan på natur- och kulturmiljön
kommer också att göras i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En bedömning om huruvida utbyggnadsförslaget kan genomföras utan att skada naturmiljön och
eventuella biotopers livsbetingelser kommer först att klargöras i samband med projektering av stolpplacering.

3.1

Upplands-Bro kommun
Den kompletterande utredningskorridoren berör områden
som i kommunens översiktsplan anges som befintliga bebyggelseområden som prioriteras att förses med kommunalt
VA. Föreslagen sträckning inom den kompletterande utredningskorridoren bedöms inte beröra någon gällande detaljplan.

Planförhållanden

Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser göras.
Påverkan på planförhållandena kommer att utredas vidare
under framtagandet av MKB. Utifrån känd information som
presenteras nedan bedöms planerad ledningssträckning på
merparten av förekommande planområden inte motverka
planernas syften.
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4. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
I detta kapitel görs en beskrivning av vad i miljön som kan
antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som verksamheten kan väntas medföra i sig eller till
följd av yttre händelser. Bedömningarna görs utifrån Svenska
kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 5 i samrådsunderlaget från april 2020.

4.1 Driftskedet
4.1.1 Befolkning

Påverkan och specifika förutsättningar
Den huvudsakliga miljöpåverkan på befolkning utgörs av
påverkan på boendemiljöns känsla, estetik och karaktär och
påverkan från det magnetiska fält som bildas kring en ledning
(se även avsnitt 4.1.2 för beskrivning av påverkan på stadsoch landskapsbilden).
Föreslagen ledning går nära spridda boendemiljöer vid
Björkudden, Kvarnnibble, Nedergården och Myggdansen.
Landskapet är ett varierat skog- och jordbrukslandskap.
Visuell påverkan uppstår framförallt där ledningar går i öppet
landskap nära boendemiljöer. Inom 125 meter från den föreslagna ledningssträckningen finns sammantaget två bostäder.
För aktuell ledning beräknas magnetfältet utifrån en prognostiserad årsmedelströmlast och bedöms underskrida 0,4
mikrotesla på ett avstånd om cirka 50-150 meter från ledningens centrumlinje. Resultatet av genomförd magnetfältsberäkning visar att det idag är en bostad som berörs av
beräknat magnetfält som överstiger 0,4 mikrotesla, se Figur
13.
Bedömning
Området kring den planerade ledningssträckningen bedöms
ha måttlig känslighet kopplat till befolkning. Bedömningen
har gjorts utifrån att två bostäder inom 125 meter från den
planerade ledningen kan komma att beröras av etableringen
och att landskapet är varierat med måttliga inslag av visuella
avskärningar. Påverkan bedöms som liten negativ och sammantaget bedöms alternativet innebära små konsekvenser
på befolkning. Slutlig påverkan kan bedömas först när en vald
sträckning för den planerade elförbindelsen har beslutats
och detaljprojekteringen har utförts.

4.1.2 Landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Utredningskorridoren går till stor del i ny ledningsgata. Inledningsvis följer utredningskorridoren befintlig ledningsgata för
att sedan gå cirka 3,5 kilometer över jordbruksmark i ny ledningsgata. Från Markeby-Rödhuvud är landskapsbilden
redan påverkad av de befintliga kraftledningarna. Mellan
Björkudden och Kvarnnibble bedöms ledningen bli väl synlig
då den korsar genom jordbruksmark i närheten av bebyggelse, se Figur 12.
Resterande del av sträckan mot Skråmstatorp kommer
kraftledningen ha en mindre påverkan på landskapsbilden då
den går genom skogsmark. Längs sista biten genom Skråmstatorp är ledningen återigen synlig då den går genom annan
öppen mark, det finns dock inga bostäder längs denna del av
sträckan.
Bedömning
En luftledning ger vanligtvis en påverkan på landskapsbilden,
såväl genom stolparna som genom den avverkade delen av
ledningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på
hur väl luftledningen följer landskapsformen, omgivande
markanvändning, närhet till bebyggelse och annan infrastruktur.
Jordbrukslandskapet längs den inledande sträckan
bedöms ha ett litet värde för landskapsbilden då den delvis
redan är påverkad av befintlig infrastruktur så som befintliga
kraftledningar. Vidare går den planerade ledningen genom
ett mer homogent landskap med jordbrukslandskap som
bedöms ha ett måttligt värde. Det obrutna skogslandskapet
som berörs längs ledningens sista del bedöms inneha ett litet
värde för landskapsbilden.
Landskapet är delvis redan påverkat av befintlig infrastruktur. Ledningen sträcker sig dock genom områden med
sammanhållen karaktär och utblickar samt genom områden
av regional betydelse vilket gör att landskapsbilden sammantaget bedöms ha ett måttligt värde.
Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som
måttlig då ledningen större delen av sträckan påverkar landskapet påtagligt men till viss del kan lokaliseras intill befintlig
ledning. Konsekvenserna för stads- och landskapsbilden
bedöms sammantaget som små-måttliga.
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Figur 12. Vy över landskapet med befintliga kraftledningar i bakgrunden.
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Figur 13. Gränsen för beräknad magnetfältsbuffert på 0,4 μT (blå linje). Magnetfältet bedöms underskrida 0,4 μT på ett
avstånd om cirka 90 meter från ledningens centrumlinje.
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4.1.3 Naturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Sträckan för den kompletterande utredningskorridoren kommer att inventeras med avseende på naturmiljön. Sträckan
mellan Kolsta och Långbacken har dock inventerats med
avseende på rivning av befintlig kraftledning. Utredningskorridoren går vid Långbacken över två områden som är upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen, vidare österut
finns även tre skyddsvärda träd inom korridoren, norr om den
föreslagna sträckningen. Korridoren går också över två
sumpskogar mellan Björkudden och Kvarnnibble, samt två
sumpskogar mellan Myggdansen och Skråmstatorp, se Figur
14 och Bilaga 1.
Bedömning
Utredningskorridoren går över fyra sumpskogar, men etablering bedöms kunna genomföras utan intrång och påverkan
på dessa. Övriga berörda områden saknar kända naturvärden och risken för negativ påverkan bedöms som liten under
förutsättning att byggnation av fundament kan ske så att
mindre biotoper och skyddsvärda träd undviks. Vid detaljprojekteringen av den planerade ledningen utreds eventuella
behov av dispenser.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön
som små. Bedömningen gäller för de värden som idag är
kända och under förutsättning att föreslagna försiktighetsåtgärder i samband med arbetets utförande vidtas för de biotopskyddade områden som kan komma att beröras. I det fall
ledningen avser att etableras enligt utredningskorridor Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp kommer kompletterande
inventeringar att genomföras.

4.1.4 Kulturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Nedan beskrivna kulturvärden redovisas i Figur 14 och i
Bilaga 1. Sträckan för den kompletterande utredningskorridoren har inte inventerats i fält i sin helhet och ingår inte i tidigare genomförd kulturmiljöutredning. Sträckan mellan Kolsta
och Långbacken har dock inventerats med avseende på rivning.
Utredningskorridoren går från Långbacken till norr om
Myggdansen delvis inom riksintresse för kulturmiljövård, se
Tabell 1 och Figur 14. Utredningskorridoren berör vidare 33
objekt med varierad antikvarisk bedömning, se Tabell 2. Den
föreslagna sträckningen korsar ett gravfält bestående av en
fornlämningsyta (L2016:2006) vid Långbacken och över en
hägnad (L2016:1476) norr om Blåsenhus. Mellan Björkudden
och Kvarnnibble korsar sträckning och utredningskorridoren
ett antal stensättningar.
Bedömning
Framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till identifierade forn- och kulturhistoriska lämningar. Om påverkan
på en fornlämning inte kan undvikas kommer vidare utredningar att genomföras och tillstånd att sökas.
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Riksintresset för kulturmiljövård har ett högt värde. Där den
föreslagna sträckningen passerar inom riksintresset är ledningen delvis lokaliserad i eller nära befintlig ledningsgata.
Den planerade ledningen bedöms därmed ha en liten negativ
påverkan på kulturmiljön då upplevelsevärdena/pedagogiska
värden bibehålls i stor utsträckning. Sammantaget bedöms
utredningskorridorens konsekvenser på kulturmiljön som
små.
Bedömningen gäller för de värden som idag är kända och
under förutsättning att försiktighetsåtgärder i samband med
arbetets utförande vidtas. I det fall ledningen avser att etableras enligt utredningskorridoren Kolsta-BjörkuddenSkråmstatorp kommer kompletterande inventeringar att
genomföras.

4.1.5 Rekreation och friluftsliv
Påverkan och specifika förutsättningar
Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter av
betydelse för friluftslivet ur en allmän synpunkt. Möjligheter
till rekreation och friluftsliv påverkas främst av den visuella
inverkan av luftledningen. I skogsmark och över öppna strövområden eller landskap kan känslan av orördhet påverkas. En
ledningsgata i skogsmark med tättväxande slyvegetation kan
vara svår att korsa medan de regelbundet röjda ”patrullstigarna”, som används när ledningen ska inspekteras, kan
underlätta framkomligheten för friluftslivet.
Den kompletterande utredningskorridoren berör inga
riksintressen för friluftslivet eller för det rörliga friluftslivet.
Bedömning
Området för den planerade ledningssträckningen bedöms ha
ett litet värde för rekreation och friluftsliv då den endast
berör områden med vissa förutsättningar för närrekreation
eller friluftsliv.
I närområdet bedöms påverkan bli liten då tillgängligheten
till rörligt friluftsliv och närrekreation försämras marginellt
och små försämringar på upplevelsevärdet uppstår. Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv som obetydliga.

4.1.6

Naturresurshushållning

Påverkan och specifika förutsättningar
Där den kompletterande utredningskorridoren viker av från
befintlig ledningsgata innebär ledningsdragningen ett nytt
intrång i jordbruksmark längs en sträcka om cirka 3 kilometer. Alternativet går sedan i ny ledningsgata i skogsmark
längs en sträcka om cirka 2,5 kilometer.
De markavvattningsföretag som passeras (från norr till
söder) är: Nyborg-Kåhlsta-Markeby df, Norränge-RåbyKvarnnibble df, Kvarnnibble vaf och Skråmsta torps df.
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Figur 14. Karta över natur- och kulturmiljövärden längs kompletterande utredningskorridor.
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Tabell 1. Riksintressen för kulturmiljövård inom utredningskorridoren.
Kartbeteteckning Typ

ID

Namn

RKV

K35

Håtuna-Håbo-Tibble Centralbygd med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.

Kulturmiljövård

Beskrivning

Kommentar
Korsas av föreslagen sträckning

Tabell 2. Kulturhistoriska lämningar inom utredningskorridoren.
Kartbet.

Lämningsnummer

RAÄ
nummer

Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

KL1

L2016:1774

Håtuna 84:1

Runristning

Fornlämning

KL21

L2016:1928

Håtuna 29:1

Stensättning

Fornlämning

KL2

L2016:1093

Håtuna 83:1

Fornlämningsliknande lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

KL22

L2016:2988

Håtuna 201:2

Hällristning

Fornlämning

KL3

L2016:1488

Håtuna 138:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

KL23

L2016:2363

Håtuna 201:1

Hällristning

Fornlämning

KL4

L2016:2006

Håtuna 67:1

Grav- och boplatsområde

Fornlämning

KL24

L2016:2096

Håtuna 136:1

Skärvstenshög

Fornlämning

KL5

L2016:2005

Håtuna 67:2

Runristning

Fornlämning

KL25

L2016:1877

Håtuna 136:2

Hällristning

Fornlämning

KL6

L2016:1078

Håtuna 68:3

Gravfält

Ingen antikvarisk
bedömning

KL26

L2016:2160

Håtuna 5:1

Gravfält

Fornlämning

KL7

L2016:1563

Håtuna 44:1

Gravfält

Fornlämning

KL27

L2016:1403

Håtuna 18:1

Gravfält

Fornlämning

KL8

L2016:1476

Håtuna 44:2

Hägnad

Fornlämning

KL28

L2016:1555

Håtuna 19:1

Skärvstenshög

Fornlämning

KL9

L2016:2181

Håtuna 44:3

Fornlämningsliknande lämning

Möjlig fornlämning

KL29

L2016:3221

Håtuna 168:1

Grav- och boplatsområde

Ingen antikvarisk
bedömning

KL10

L2016:2492

Håtuna 198:3

Hällristning

Fornlämning

KL30

L2016:1644

Håtuna 21:3

Hällristning

Fornlämning

KL11

L2016:3127

Håtuna 198:2

Hällristning

Fornlämning

KL31

L2016:3054

Håtuna 197:1

Hällristning

Fornlämning

KL12

L2016:2630

Håtuna 198:1

Hällristning

Fornlämning

KL32

L2016:1851

Håbo-Tibble
137:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

KL13

L2016:3290

Håtuna 199:1

Hällristning

Fornlämning

KL33

L2016:1167

Håbo-Tibble
136:1

Lägenhetsbebyggelse

Möjlig fornlämning

KL14

L2016:1942

Håtuna 29:2

Stensättning

Fornlämning

KL15

L2016:1075

Håtuna 29:3

Stensättning

Fornlämning

KL16

L2016:1219

Håtuna 29:8

Hällristning

Fornlämning

KL17

L2016:1782

Håtuna 29:7

Hällristning

Fornlämning

KL18

L2016:1076

Håtuna 29:6

Hällristning

Fornlämning

KL19

L2016:1807

Håtuna 29:4

Hällristning

Fornlämning

KL20

L2016:1385

Håtuna 29:5

Hällristning

Fornlämning
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Bedömning
Den odlings- och skogsmark som påverkas bedöms ha ett
litet värde, med en bonitet som motsvarar värdekategori C
(enligt Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respektive län).
De naturresurser som berörs finns till viss del i nya ledningsgator där påverkan är högre än för den mark som redan
berörs av befintliga kraftledningsgator. Nya stolpar innebär
att nya odlingshinder tillskapas i jordbruksmarken. Risken för
negativ påverkan på naturresurser bedöms därmed bli litenmåttlig. Någon påverkan på berörda markavvattningsföretag
bedöms inte uppstå under förutsättning att byggnation av
fundament sker så att skada undviks och att försiktighetsåtgärder vidtas vid anläggandet av ledningsgatan.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturresurshushållning som små.

4.1.7 Totalförsvarets militära del

Bedömning
Den föreslagna sträckningen bedöms påverka områden som
till viss del eller i viss utsträckning kan skadas av tillkommande infrastruktur så som MSA-områden och påverkansområden för väderradar, områdena bedöms ha ett måttligt
värde.
Den planerade ledningen är inom MSA-området för Uppsala övningsflygplats lägre än den maximalt tillåtna höjden,
påverkan inom området bedöms således bli obetydlig. Då det
inom påverkansområde stoppområde för vindkraft delvis
redan finns en befintlig ledningsgata inom utredningskorridoren bedöms den nya ledningen endast påverka området till
viss del. Kraftledningen är fast installation, i jämförelse med
t.ex. vindkraftverk som roterar, och bedöms i sig inte ha
någon betydande påverkan på det aktuella stoppområdet,
varför skada på riksintresset inte bedöms uppkomma.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för totalförsvarets
militära del som obetydliga.

Påverkan och specifika förutsättningar
Den kompletterande utredningskorridoren går genom ett
MSA-område, ett påverkansområde samt ett område med
särskilt behov av hinderfrihet som är angivna av Försvarsmakten. Utredningskorridoren går inom områdena längs hela
den föreslagna sträckningen. Områdena beskrivs i Tabell 3.

Tabell 3. Försvarsmaktens intressen inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbeteteckning Typ

ID

Namn

Beskrivning

MSA

MSA-område

TM0020

Uppsala övningsflygplats Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område finns en maximal tillåten
totalhöjd (meter över havet) för objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte
påtaglig skada på riksintresset uppstår. Inom de aktuella MSA-sektorerna skulle uppförandet av objekt som är högre än 180 respektive 270 meter över havet medföra
påtaglig skada på riksintresset. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

OHF

Område med särskilt behov av
hinderfrihet- väderradar

TM0400,
TM0412

Arlanda,
Håtuna

Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmakten tillgång till väderinformation som bland annat används till allmänna prognoser samt prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart. Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar i närheten
av väderradaranläggningarna. Inom influensområde för väderradar (50 km från
väderradaranläggning) måste särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset.

SV

Påverkansområde,
stoppområde för
vindkraftverk

TM0412

Håtuna

Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradarstation där vindkraftverk,
och i viss mån master och höga objekt efter analys inte får uppföras, eftersom de
bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.
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4.2 Byggskedet

4.2.2 Naturmiljö

Den miljöpåverkan som sker vid byggnation och rivning är
främst kopplad till lokala störningar så som fysiskt intrång,
buller, material- och maskintransporter samt luftföroreningar. Till det fysiska intrånget hör även tillfartsvägar och
uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning
och röjning kan också resultera i tillfälliga hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan avverkningsrester tas bort.
Så långt som möjligt planeras åtgärder för att minimera
störningar och påverkan under byggtiden. Inför byggnationen
tas en åtgärdsplan för mark och vatten fram, vilken anger
hänsyn som ska tas i de olika områdena inför den entreprenad som genomförs.
För den aktuella delsträckan förväntas byggnation och rivning ske i etapper. Sammanlagt beräknas byggnation och rivning av kraftledningen mellan Hamra och Överby ta cirka 3-4
år. Arbetena kommer att starta söderifrån. Detta görs för att
både undvika längre avbrottstider och för att säkra strömförsörjningen till station Hamra, Håtuna och Överby under
arbetets gång.
Nedan presenteras påverkan och specifika förutsättning
som bör lyftas särskilt under byggskedet för närboende och
landskapsbild, natur- och kulturmiljön, mark och vatten,
infrastruktur, samt en bedömning av påverkan för respektive
aspekt.
Den nya ledningens påverkan på klimatet och föreslagna
skyddsåtgärder beskrivs i samrådsunderlaget från april
2020.

Påverkan och specifika förutsättningar
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggnationen är främst
störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar samt
uppställningsplatser för maskiner och material. Återställning
av marken sker så långt det är möjligt till nära ursprungligt
skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för
byggnationen av den nya kraftledningen. För föreslagna
skyddsåtgärder under byggfas, se samrådsunderlaget från
april 2020.

4.2.1 Befolkning och landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Störningar för närboende under byggskedet uppkommer
främst i form av buller och luftföroreningar, vilket orsakas av
den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för byggnationen samt raseringen av befintliga ledningar. Ett visst
hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan också förekomma innan röjningsrester tas bort. Tillfälliga skador kan
exempelvis uppkomma på diken, stängsel och vägar i samband med anläggningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och
återställning till ursprungligt skick sker så långt det är möjligt.
Bedömning
Påverkan på den visuella upplevelsen av landskapet och för
närboende kommer under byggskedet totalt sett att pågå
under flera år. Påverkan kommer dock inte ske längs sträckningen hela tiden, utan kommer variera beroende på etapp.
Föreslagen sträckning bedöms därmed lokalt ha en stor
negativ påverkan på närboende och landskapsbilden under
byggskedet, men under en relativt begränsad tid längs respektive ledningsavsnitt.
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Bedömning
Då den planerade verksamheten kommer att pågå under
flera år bedöms den innebära stor negativ påverkan på naturmiljön under byggskedet, trots få utpekade naturvärden, se
avsnitt 4.1.3.

4.2.3 Kulturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Lokal påverkan på miljöer med värden för kulturmiljön kan
uppstå under byggskedet. Störningar kan även uppkomma på
landskapsbilden som har ett värde för kulturmiljön. Den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande av körvägar och
uppställningsplatser har generellt betydelse för i vilken
omfattning kulturmiljön kan komma att påverkas. Detta kommer att fastställas i den kommande projekteringen av ledningen. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas i
samband med arbetet kommer arbetet stoppas och en
anmälan göras till länsstyrelsen. För övriga föreslagna
skyddsåtgärder under byggskedet, se samrådsunderlaget
från april 2020.
Bedömning
Då den planerade verksamheten för delsträckan kommer att
pågå i etapper under flera år, inom bland annat ett område av
riksintresse för kulturmiljövård (se avsnitt 4.1.4), bedöms en
måttlig negativ påverkan på kulturmiljön uppstå. Bedömningen görs främst mot bakgrund av förutsedd påverkan på
upplevelsen av kulturmiljövärden i anslutning till byggarbetsplatser. I nuläget bedöms inte någon fysisk påverkan på kulturlämningar uppstå vid byggnation av den nya ledningen.
Bedömningen görs utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget. Efter att den kommande kulturmiljöutredningen är genomförd kommer en ny bedömning att göras
inför den specifika miljöbedömningen som inkluderar framtagande av MKB.
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4.2.4 Mark och vatten
Påverkan och specifika förutsättningar
Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina
finns en risk för föroreningsspridning från förorenad mark
(för miljöpåverkan vid rivning, se samrådsunderlag från april
2020). Nedgrävning av jordlina bedöms inte ge upphov till
några betydande konsekvenser då det är ett förhållandevis
litet ingrepp. Endast en mindre andel ny mark kommer att tas
i anspråk. Schaktning och i vissa fall gjutning av fundament
kommer att ske på plats vid anläggandet av stolparnas fundament. För att förankra så kallade bergfundament kan även
sprängning och borrning i berg komma att behövas.
Alternativet korsar fem mindre vattendrag, inget av dessa
omfattas av strandskydd.
Inom föreslagen korridor finns två identifierade potentiellt
förorenade områden enligt länsstyrelsens efterbehandlingsstöd (EBH). Föreslagen korridor passerar vid en skjutbana
belägen nordöst om Björkudden samt en industrideponi
belägen mellan Björkudden och Kvarnnibbles södra delar.
Bedömning
Den påverkan på mark och vatten som projektet riskerar att
medföra bedöms som liten utifrån de idag kända och identifierade föroreningarna.

4.2.6 Infrastruktur
Påverkan och specifika förutsättningar
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggandet
av kraftledningar eftersträvar Svenska kraftnät att minimera
påverkan på annan infrastruktur, så som vägar, järnvägar och
andra kraftledningar.
Utredningskorridoren korsar väster om Rödhuvud väg
269 som är av riksintresse för kommunikationer (vägar).
Vidare korsar ledningen även en annan större väg samt ett
antal mindre.
Vattenfalls 70 kV-ledning mellan Håtuna-Litslena är sambyggd på del av sträckan med Svenska kraftnäts 220 kV-ledning, RL6 S5, som kommer att rivas. Vattenfalls ledning
kommer därmed att behöva flyttas. Utredningskorridoren
berör vid Myggdansen även två av Vattenfalls 70 kV-ledningar samt en av E.ON:s 20 kV-ledningar som kommer att
korsas.
Bedömning
Då det inte finns några framtagna bedömningsgrunder för
infrastruktur görs bedömningen för påverkan på infrastruktur
mer generellt. Hänsyn tas till vilka åtgärder som krävs eller
rekommenderas för att minimera eller undvika påverkan.
Påverkan på de vägar som korsas bedöms i detta skede
kunna undvikas genom anpassad stolpplacering, varpå risken
för negativ påverkan bedöms som obetydlig. Den sammantagna påverkan på infrastruktur bedöms därmed som obetydlig.
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5. SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för den kompletterande utredningskorridoren för respektive intresseområde under driftsfasen samt en bedömning för motsvarande
sträcka från utbyggnadsförslaget som presenterades i samrådsunderlag från april 2020, se Tabell 4. I bedömningsmetodiken anges även positiva effekter om så är aktuellt. Under
kommentarsspalten lämnas i förekommande fall en kort
motivering till bedömningen.
Den samlade bedömningen har gjorts utifrån befintligt
kunskapsläge och kan med ökad kunskap komma att ändras.
Först i MKB kommer den slutliga bedömningen kunna göras.
Vid beslut om slutlig sträckning kommer Svenska kraftnät
även ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert
och ekonomiskt hållbart.

DEL

TOTALFÖRSVARETS MILITÄRA

NATURRESURSHUSHÅLLNING

FRILUFTSLIV

REKREATION OCH

KULTURMILJÖ

NATURMILJÖ

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

BEFOLKNING

Tabell 4. Preliminär samlad bedömning för kompletterande alternativ under drift samt jämförelse med motsvarande sträcka för
tidigare presenterat utbyggnadsförslag.

ALTERNATIV KOLSTABJÖRKUDDENSKRÅMSTATORP

Det finns två bostäder inom 125 meter från den planerade ledningen. Landskapet är varierat med måttliga inslag av visuella avskärningar och sammantaget bedöms utredningskorridoren innebära små konsekvenser på befolkning. För stads- och landskapsbilden
bedöms små-måttliga konsekvenser uppstå då områdets visuella värden påverkas påtagligt men till viss del kan lokaliseras intill befintlig ledning. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små. Konsekvenserna på kulturmiljön bedöms som små under
förutsättning att framtida stolpplacering kan ske med hänsyn till identifierade forn- och
kulturhistoriska lämningar så att dessa inte påverkas. Konsekvenserna för rekreation
och friluftsliv bedöms som obetydliga då tillgängligheten försämras marginellt. Konsekvenserna för naturresurser bedöms bli små på grund av nytt intrång i orörd skogsmark
och delvis nytt intrång i jordbruksmark. Konsekvenserna för totalförsvarets militära del
bedöms som obetydliga då kraftledningen i sig inte bedöms ha någon betydande påverkan på stoppområdet eller övriga områden av betydelse för Försvarsmakten.

DELSTRÄCKA FRÅN
SAMRÅD
UTBYGGNADSFÖRSLAG

Konsekvenserna för boendemiljön bedöms sammantaget bli små då det inte finns några
bostäder inom 125 meter från den planerade ledningen men en viss visuell påverkan kommer uppstå där det finns spridd bebyggelse. För stads- och landskapsbilden bedöms små
konsekvenser uppstå då ledningen delvis kommer att stå i kontrast till landskapet men
inte blir dominerande då den till stor del döljs i skogslandskapet. Konsekvenserna för
naturmiljön bedöms som små. Konsekvenserna på kulturmiljön bedöms som små under förutsättning att framtida stolpplacering kan ske med hänsyn till identifierade fornoch kulturhistoriska lämningar så att dessa inte påverkas. Konsekvenserna för rekreation
och friluftsliv bedöms som obetydliga då tillgängligheten försämras marginellt. Konsekvenserna för naturresurser bedöms bli små på grund av nytt intrång i orörd skogsmark
och nytt intrång i jordbruksmark. Konsekvenserna för totalförsvarets militära del bedöms
sammantaget som stora då kraftledningen går genom ett påverkansområde som omfattas av sekretess och påtaglig skada hävdas. Möjligheten att lösa Försvarsmaktens uppgifter och övrig verksamhet inom totalförsvarets militära del bedöms motverkas i stor
omfattning enligt Försvarsmaktens yttrande.
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6. BILAGOR
Bilaga 1. Detaljkartor natur- och kulturmiljö
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Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges transmissionsnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och
220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Revidering av avfallstaxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna
träder då i kraft den 1 januari 2021.
2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020.
3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020.
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020.
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.

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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Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny
avfallstaxa 2020.

Beslutsunderlag



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober
2020
Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun



Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, KF § 198



Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober

Ärendet
Avgifter för avfallshantering i avfallstaxa beslutades den 18 december 2013
(KF §155) efter upphandling av nya entreprenader (2012) och beslut om
införande av utsortering av matavfall. Sedan dess reviderades avfallstaxan två
gången med mindre ändringar främst i struktur och text samt med några tillägg
av extratjänster.
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Avfallsindex tas fram av SCB och Avfall Sverige för att mäta
kostnadsförändringar för avfallshantering. Utöver indexhöjningen så har en
förbränningsskatt på restavfall införts 2020. Förbränningsskatten infördes 2020
och är för närvarande 75 kr/ton, skatten kommer att höjas årligen åtminstone
fram till 2022 och kommer då att ligga på en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny
avfallstaxa har tagits fram i första hand för att anpassa priserna till dagens
gällande marknadspriser, men även för att inkludera de nya tjänsterna som
fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar i fyrfackskärl från en- och tvåbostadshus. Denna nya tjänst kommer
att införas i samarbete med Sigtuna, Knivsta och Håbo kommuner under sista
kvartalet 2020. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för
kommunen genomfördes under år 2019.
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av
hushållsavfall samt drift av Kretsloppscentraler. Den nya taxan föreslås
bibehålla samma konstruktion med grundavgifter som ska täcka fasta kostnader
och abonnemangsavgifter som ska täcka rörliga kostnader.
Taxan fortsätter till viss del att vara miljöstyrande för att stimulera till bättre
sortering av hushållsavfall. Det ska leda till minskning av restavfall som ålagts
med lagstadgad förbränningsskatt, och samtidigt främja en ökning av insamlat
förpackningsavfall som ska säljas för att få viss ersättning för sortering.
Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen
lagstiftat om, även om producenternas kostnadsansvar har skjutits framåt i
tiden. Det innebär bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som
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använder båda fyrfackskärlen och för de hushåll som i undantagsfall väljer att
bara använda det ena kärlet med mat- och restavfall - Kärl 1.
Utgångspunkten vid framtagande av förslag till ny avfallstaxa baseras på att
räkna med ett visst underskott från taxan initialt, som sedan kan komma att
försvinna när producenterna tar ansvar för kostnaderna för fastighetsnära
insamling i enlighet med förordningarna om producentansvar för
förpackningar.
Att sätta en taxa som initialt väntas gå med underskott är godtagbart om den
beräknas kompenseras med senare ersättningar. Det är en bra metod för att
undvika att behöva göra större höjning av avgifter nu, dock med möjlighet att
göra flera mindre taxejusteringar senare i väntan på ersättning från
producenter.
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.
De viktiga förändringarna i föreslagen avfallstaxa
Grundavgifter
Grundavgifter kommer inte att höjas och lämnas oförändrade för alla
kundkategorier.
En ny reducerad grundavgift (400 kr/år) införs för fastighetsägare som har
uppehåll i avfallshämtning när bostaden inte nyttjas mer än ett halvår. Den
grundavgiften ska täcka administrativa kostnader för registerhållning och
bevakning av tidsperiod för beviljat uppehåll.
Abonnemangsavgifter
Småhus
Dagens så kallade standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140
liters kärl för matavfall, 26 tömningar per år) kostar 1 020 kr per år.
Denna avgift föreslås gälla för det nya standardabonnemanget som istället
innebär två fyrfackskärl med 8 avfallsfraktioner.
Hushållen som komposterar sitt matavfall kan fortsätta med det och ha
tömningar av båda kärlen var fjärde vecka. Deras kommande avgift kommer då
att höjas med 33 % – 680 kr per år mot 510 kr i gällande taxa. Avgiften blir
högre än ett halvt standardabonnemang då det finns kostnader för Kärl 2 som
har samma antal tömningar som i standardabonnemang.
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Fritidshus
Abonnemangsavgifter för ett nytt system med två fyrfackskärl för 8
avfallsfraktioner föreslås vara samma som i gällande taxa för hushåll med
standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 liters kärl för
matavfall, 13 tömningar per år) – 510 kr. Samma princip som beskrivs ovan
gäller för de som komposterar matavfall.
Kostnadsanalys för nytt insamlingssystem
Avgifter för det nya systemet med två fyrfackskärl ligger i taxan under
självkostnadspris både för Kärl 1 och Kärl 2. Det kommande underskottet
beräknas att täckas med nuvarande överskott i budgeten samt med en del
överskott från andra abonnemang och tjänster som efter upphandlingar har fått
lägre entreprenörspris än tidigare. Avgifter för sådana abonnemang föreslås
lämnas oförändrade i ny taxa. Det gäller bland annat abonnemangsavgifter för
flerbostadshus med insamling av mat- och restavfall i kärl, avgifter för
gångavstånd, hämtning av latrin samt en del av tilläggstjänsterna.
Nya och bättre avtal kring kretsloppscentralernas verksamhet beräknas också
skapa besparingar jämfört med idag.
Flerbostadshus
Abonnemangsavgifter för hushåll som har insamling av hushållsavfall i
storbehållare måste höjas i den nya avfallstaxan.
Avgifter för container (6–8 kubik) höjs med 5–7 % beroende på antal
tömningar per år.
Avgifter för krantömmande behållare behöver höjas med ca 30% för att
komma i jämförlig nivå med kärlhämtning. Höjningen beror på det faktum att
tidigare taxa varit starkt styrande mot maskinell hantering av avfall och
avgifter för krantömmande behållare var därför lägre än självkostnader vilka
subventionerades av andra kundkategorier. De tidigare låga priserna var ett sätt
att stödja föreningar i deras behov att investera i installation av krantömmande
behållare. Jämförelse mellan kostnader per lägenhet med insamling i kärl och i
storbehållare hamnar då på en relativt jämn nivå självklart beroende på antalet
hushåll som representeras i respektive avfallslösning och den intervall som
avfallet hämtas med.
Vid bättre utsortering av matavfall och förpackningar kan föreningar sänka sina
kostnader med glesare tömningar. Behandlingsavgift för restavfall lämnas dock
oförändrad. Att styra mot maskinell hantering är klokt när insamlingsuppdraget
bara rör en eller två fraktioner (restavfall och matavfall), men den stundande
lagstiftningen skapa nya förutsättningar vilket innebär att alla fastighetsägare
ska ges möjlighet att lämna åtta fraktioner fastighetsnära. Den enklaste,
billigaste och bästa lösningen för detta är insamling i kärl, i exempelvis
miljöhus eller kärlskåp om man inte har tillgång till soprum i byggnaden.
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Avgifter för hämtning av slam- och fettavfall ändras marginellt främst för att
styra mot schemalagda hämtningar.
Tabellen visar diverse avfallsfraktioner vars hämtningar upphandlades för att
erbjuda tjänster för de som inte kan/vill lämna sitt grovavfall på
kretsloppscentralerna själva.
Avfallsfraktion

Förändring

Grovavfall:
Abonnemang i kärl

54 %

Abonnemang i container

34 %

Trädgårdsavfall

9%

Orsak
Ökade hämtningskostnader i den nya
entreprenaden. Behandlingsavgift ingår i
grundavgift för hushåll.
Ökade hämtningskostnader per kärl.

Elavfall:

Vitvaror från småhus

32 %

Vitvaror från
flerbostadshus

165 %

Ökade hämtningskostnader.

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny
avfallstaxa 2020.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom
att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun
2. Gällande avfallstaxa antagen 2019-10-09
3. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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Avfallstaxa
för Upplands-Bro
kommun
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX för att gälla från
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1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun.

1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 §
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i
samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Tekniska nämnden tolkar taxan.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

1.2 Definitioner
Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av
avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det
finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och
tvåbostadshus.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall
som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor,
vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till
verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full
boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
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1.3 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun.
Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är
skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

1.4 Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av
utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt
kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i
de fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens
avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till
fastighetsinnehavaren.

1.5 Anmälan om ändring
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om
ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade
ägarförhållanden inkommit.

1.6 Om taxan saknar tillämpning
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms
av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.

1.7 Avfallsavgifterna
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av
hushållsavfall samt tilläggstjänster.
1.7.1 Grundavgift
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av
kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt

4 (17)

127 Revidering av avfallstaxa - KS 20/0699-1 Revidering av avfallstaxa : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun

kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information,
kundtjänst och fakturering.
Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska
betala grundavgift för varje uthyrd bostad.
1.7.2 Rörlig avgift
Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
1.7.3 Tilläggstjänster
I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för
tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt
självkostnadsprincipen.

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och
gemensamhetslösning
Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare
(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per
bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för
abonnemanget.
Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens
avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p.
2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en
reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift.

1.10 Indexuppräkning av taxan
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av
avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och
3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens
indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser
avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut
om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år
Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 615

En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning

1 335

Fritidshus

780

Fritidshus med gemensamhetslösning

645

Grundavgift vid uppehåll

400

2.2 Rörlig avgift
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3
meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.30. Fastighetsinnehavare som ingår i
gemensamhetslösning betalar abonnemangsavgift enligt p.3.2.
2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland)
Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(Kärl 1 + Kärl 2)

Avgift

Standardabonnemang
Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

26 + 13

1 020

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

131 + 13

680

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

13 + 7

510

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

71 + 7

340

Alternativa abonnemang
Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

26

1 020

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

131

680
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190
liter (året runt)

26

2 040

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

13

510

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

71

340

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l
(fritidshus2)

13

1 020

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

26

1 400

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

131

700

1 Fyrfackskärl

1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens
avfallsföreskrifter.
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41.
Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i standardabonnemang ska
erlägga samma taxa som de med standardabonnemang.

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna)
För hämtning av hushållsavfall på öarna används en särskild båttransport då öarna
saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker vanligen varannan
vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna
Tjänst

Fritidshus (säck 160 l), kr per år

Antal tömningar per
år
14

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck

9

Extra båttur för hämtning, kr per tur

Avgift

1 750
125
16 750
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2.3 Tilläggstjänster
2.3.1 Extra kärl
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.
Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år
Abonnemang

1

Antal tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl: Kärl 1

26

1 020

Extra fyrfackskärl: Kärl 21

13

470

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall

26

1 020

Kärl 2 töms mer sällan och innehållet genererar intäkter när materialet säljs vidare, därav den lägre
avgiften för detta kärl.

2.3.2 Extra tömningar och extra säck
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck
eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken.
Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i
samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller
tömning
Tjänst

Avgift

Extra säck, max 125 liter

45

Extra tömning av kärl (ej Kärl 2) 1
1

470

Materialen som ska lämnas i Kärl 2 kan vid behov även lämnas på återvinningsstationer eller
kretsloppscentraler.

2.3.3 Dragväg
Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet
med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.
Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6.
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år
Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
3 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter

Avstånd
längre än 30
meter 1

26 gånger per år, varannan vecka

260

520

780

13 gånger per år, var fjärde vecka

130

260

390

13 gånger per år, varannan vecka,
under vecka 16–41

130

260

390

7 gånger per år, var fjärde vecka,
under vecka 16–41

70

140

210

En- och tvåbostadshus

Fritidshus

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

2.3.4 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad
till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.
Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år
Tjänst

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl

Antal
hämtningar

Avgift

13

820

Kärlet får delas med granne vid behov, dock står en av fastighetsinnehavarna för abonnemanget hos
kommunen.
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
Tabell 8 Grundavgift, kr per år
Kundkategori

Avgift

Flerbostadshus, per lägenhet

1 103

Verksamhet

694

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl
eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller
markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.
3.2.1 Insamling i kärl
Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets
uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2.
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i
abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma
tillfälle som restavfall.
b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för
sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För
ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11.
Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

190 liter

1 020

2 040

4 080

Erbjuds inte

240 liter

1 320

2 640

5 280

Erbjuds inte

370 liter

1 980

3 960

7 920

11 880

660 liter

3 540

7 080

14 160

21 240

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

190 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

2 040

4 080

8 160

Erbjuds inte
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240 liter

2 640

5 280

10 560

Erbjuds inte

370 liter

3 960

7 920

15 840

23 760

660 liter

7 080

14 160

28 320

42 480

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första
kärlet, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

750

1 500

3 000

4 500

140 liter

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för
sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i
krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 3.
Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i
storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot
avgift enligt Tabell 2.
b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl
enligt bestämmelserna i p. 3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras
avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i storbehållare tillkommer enligt
tabell 13.
Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år.
Behandlingsavgift tillkommer.
Typ av behållare
och volym

13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Container 6–8 m3

17 330

22 900

34 500

67 300

134 600

Krantömmande
behållare upp till 3 m3

7 000

9 200

14 000

28 000

56 000

Krantömmande
behållare upp till 5 m3

7 550

9 900

15 100

30 200

45 300

54 800

109 600

Komprimator
1

För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med
byte av insatssäck, se Tabell 4.

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)
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Sorterat restavfall från verksamheter

1 500

Blandat mat- och restavfall

1 964

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år
13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

425

550

850

1700

3 400

Byte av insatssäck
(inklusive säcken)

3.3 Tilläggstjänster
3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare
Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer
behandlingsavgifter enligt Tabell 3 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell
14.
Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning
Tjänst

Avgift

Fyrfackskärl 370 liter

470

Kärl 190–370 liter

470

Kärl 660 liter

490
3

Container 6–8 m

2 125

Krantömmande behållare

800

Lastväxlarcontainer/komprimator

2 325

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som
så kallad bomkörningsavgift.

3.3.2 Dragväg
I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning
Avstånd
Tömningsintervall
26 gånger per år

10,1 - 20 meter

20,1 - 30 meter

längre än 30 meter1

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

390

650

910

780

1 300

1 820

104 gånger per år

1 560

2 600

3 640

156 gånger per år

2 340

3 900

5 460

52 gånger per år

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang
För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och
sluttömning samt hyra av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare
behövs sker det enligt p 3.3.1.
Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Vid beställning av kärl

920

Vid beställning av container

4

2 780

Avgifter för hämtning av olika avfallsslag

4.1 Grovavfall
4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och
hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift.
Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.
Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år
Behållare

Kärl 660 liter
Container 6 – 8 m3

13 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

2 950

5 900

11 800

23 600

17 000

34 000

68 000
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4.1.2 Beställda hämtningar
Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår
utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt
behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.
Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 25 kg per kolli vilket ska kunna
hanteras av en person med hjälp av säckkärra.
Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall
Behållare

Lösmängd, upp till 3 kolli
(max 25 kg/kolli), kr/st
Tillkommande kolli utöver 3 st
(max 25 kg/kolli), kr/st
Kärl, 660 liter

Avgift, kr/hämtning

530

Hyra,
kr/dygn
-

Hyra,
kr/månad
-

400

-

-

920

-

-

Container 6 – 8 m3

3 100

130

330

Container 10–30 m3

3 300

130

800

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Grovavfall

1 720

Trädgårdsavfall

660

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och
kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material.
Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande
och behandling av avfallet.
Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens
avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.
I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 1 och hantering av
containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift.
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme
Tjänst

Avgift

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar

1 200

4.2 Elavfall och farligt avfall
Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och
mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan
lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från
fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex
arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med
hjälp av en säckkärra.
Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet
Beställda hämtningar

Avgift

Elavfall, kr per m3

630

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med
mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning

150

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och
tvåbostadshus, kr per styck

315

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr
per styck

630

4.3 Latrin
Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras
ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift.
Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41.
Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan.
Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas.
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl
Tjänst

Avgift

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl

290

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl

590

Utställning av nytt latrinkärl

200

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt
63 § i kommunens avfallsföreskrifter.

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.
Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budad
tömning
(inom 7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 4 m3

670

1 010

1 680

3 500

per m3 över 4 m3

125

125

125

125

4.5 Fett från fettavskiljare
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budad
tömning
(inom 7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 1 m3

940

1 400

2 340

4 700

per m3 över 1 m3

125

125

125

125

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall
Övriga tjänster, tilläggsavgift

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter

Avgift

150
1 330

Slamsugningsfordon, kr per timme

550

Hjälparbetare, kr per timme
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670

Bomkörning, kr per tillfälle

1 950

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift.

Särskilda avgifter
4.6 Byte av kärl
Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år
betalas avgift enligt tabell nedan.
Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år
Tjänst

Avgift

Byte av kärl 1 ggr/år

Ingen avgift
470

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler
Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall
och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC.
Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid
kretsloppscentraler
Besök vid kretsloppscentral

Avgift

Verksamheter, kr per besök

350

Engångsbesök, kr per besök

350

Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort som används för
inpassering. Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter
godkännande av besökare.
Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang kan betala med betalkort direkt
på plats.
Taxan för engångsbesök tillämpas för eventuella besökare till kretsloppscentralerna som
inte är boende i kommunen.
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1 Allmänna bestämmelser
1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen.
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning
och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på
vägen mot det hållbara samhället.

1.2 Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och
transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer.
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

1.3 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

1.4 Betalning och fakturering
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som
betalas till av kommunen anlitad entreprenör.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.

1.5 Ändring av abonnemang
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till
kommunens entreprenör.

1.6 Avfallsavgifterna
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för
avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period
som uppehållet avser.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller
abonnemangsavgift.

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare
betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt
abonnemang.

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en
handläggningsavgift för tillsyn.

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten
bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd.

1.8 Om taxan saknar tillämpning
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift
tas av kommunfullmäktige.

2 Avgifter
Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.

2.1 Grundavgift
Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering,
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift
enligt särskild prislista.
Grundavgift

Kronor per år

Villahushåll, permanentboende

1 615

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering

1 335

Villahushåll, fritidsboende

780
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering
Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet

645
1 103

Verksamheter

694

2.2 Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare,
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall.
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i
annan avsedd behållare.
Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare.
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl
Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober.
Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten.
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen,
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.
Antalet matavfallskärl beställs efter behov.
Behållare
140 l kärl

190 l kärl

Antal tömningar,
per år
6*

Sorterat restavfall,
kronor per år
175

Osorterat restavfall,
kronor per år
Tillämpas ej

13

375

26

750

1 500

52

1 500

3 000

6*

750*

235

Tillämpas ej

13

510

1 020*

26

1 020

2 040

52

2 040

4 080
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240 l kärl

6*

330

Tillämpas ej

13

660

1 320*

26

1 320

2 640

52

2 640

5 280

104

5 280

10 560

13

1 090

Tillämpas ej

26

1 980

3 960

52

3 960

7 920

104

7 920

15 840

26

3 540

7 080

52

7 080

14 160

104

14 160

28 320

156

21 240

42 480

370 l kärl

660 l kärl

*- gäller endast fritidsboende

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande
behållare
I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och
behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje
vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.
I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka.
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras
efter behov.
En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Container 3 m3

Container 6 m3

Container 8 m

3

Sorterat restavfall,
kronor per år

Osorterat restavfall,
kronor per år

26

18 770

37 540

52

37 540

75 080

26

32 175

64 350

52

64 350

128 700

26

42 900

85 800

52

85 800

171 600

Krantömmande

13

4 875

Tillämpas ej

behållare 3 m3

17

6 375

12 750
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26

9 750

19 500

52

19 500

39 000

Krantömmande

13

5 281

Tillämpas ej

behållare 5 m3

17

6 905

13 810

26

10 565

21 130

52

21 130

42 250

Komprimator

26

41 600

83 200

14 m3

52

83 200

166 400

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar
För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt
överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Behållare

Hämtningsavgift,
kronor per år och
fastighet

Säck 160
liter

Hämtningsavgift,
kronor per säck (för
klubbholmar)

1 750

Extrahämtning, kronor
per tillfälle

125

16 750

2.3 Avgifter för tilläggstjänster
2.3.1 Gångvägstillägg
Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell
tömning såsom kärl och säck.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.
Gångavstånd från fordonets angöringsplats

Avgift kronor per hämtning

3,1–10,0 meter

10

10,1–20,0 meter

15

20,1–30,0 meter

25

över 30 meter, per 10 meter

10
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2.3.2 Extrahämtningar
Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.
Behållare

Avgift, kronor per
enhet

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur

44

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur

470

Extrahämtning i krantömmande behållare

750

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug

2 125

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i
sommarsäsongen (5 hämtningar)

625

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar)

45

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner
3.1 Grovavfall.
3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
Behållare

Antal hämtningar per år

Kärl 660 liter

Container 6 m3

Container 8 m3

Abonnemangsavgift kronor per år

26

4 000

52

8 000

26

27 625

52

55 250

26

35 750

52

71 500

3.1.2 Beställda hämtningar
Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och
hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i
avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle.
Behållare

Beställd hämtning, kronor

Lösmängd, m3

250

Kärl 660 liter

225

Hyra, kronor per månad

Container 6 m3

1 625

290

Container 8 m3

2 000

325

Container 10 m3

2 500

375
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3.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Tjänst

Avgift, kronor per timme

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar
utanför kommungränsen

1 200

3.2 Elavfall
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats
som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen.
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan.
Beställda hämtningar

Flerbostadshus

Elavfall, exkl. vitvaror

1 625 kr/tillfälle

Vitvaror (kyl- och frysmöbler,
spisar, tvättmaskiner etc.)

238 kr/st

En- och tvåbostadshus,
fritidsboende
313 kr/m3
238 kr/st

3.3 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till
trädgårdsarbete under perioden från maj till november.
Behållare

Antal hämtningar per
säsong

Kärl 370 liter

Abonnemang för trädgårdsavfall,
kronor per år

13

750

3.4 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Avgift, kronor per kärl
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl

288

Extra hämtning, inklusive nytt kärl

594

Utställning av ett nytt latrinkärl

288

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning)

250

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst.
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.
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Storlek av
behållare

Schemalagd
tömning, kr

Extratömning
vardag, kr

Jourtömning
vardag, kr

Jourtömning
helg, kr

(inom 5 arbetsdagar)

(inom 24 timmar)

(inom 24 timmar)

< 3,0 m3

750

890

1 195

3 820

3,1 - 6,0 m3

875

1 020

1 320

3 945

1 125

1 270

1 570

4 195

> 6,1 m3

Övriga avgifter, tilläggsavgifter

Avgift, kronor
– 125

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma
tömningstillfälle, per tömningstillfälle
Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme

1 125

Hjälparbetare, per timme

480

3.6 Fett från fettavskiljare
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift per m3 tillkommer.
Storlek av behållare

Schemalagd tömning

Extratömning vardag (inom 5
arbetsdagar)

≤ 2 m3

1 375

1 820

> 2 m3

2 250

2 695

Övriga avgifter, tilläggsavgift

Avgift, kr

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125
480
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 97

2020-10-19

Framtagande av ny avfallstaxa 2020
Dnr TN 20/0408

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för
Upplands-Bro kommun med en mindre redaktionell ändring. Denna
träder då i kraft den 1 januari 2021
2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund
har den 1 september 2020
3. att abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl
som ingår i standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med
standardabonnemang
4. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.

Sammanfattning
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020.
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020.
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-19

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12



Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun



Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för
Upplands-Bro kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021
2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund
har den 1 september 2020
3. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya
gemensamhetslösningar.
4. att omedelbart justera ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med en
mindre redaktionell ändring samt följande tillägg:
”Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i
standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med
standardabonnemang”
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar om
nämnden kan besluta i enlighet med detta, och finner bifall.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-19

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S)
välkomnar att vi vid förra mötet fick gehör för återremiss vilket medförde en
omarbetning av taxan så att den nu på ett bättre sätt bl.a.
 värnar abonnenternas valfrihet
 är logiskt uppbyggd
 premierar ett resurssnålt beteende
 uppmuntrar gemensamma lösningar
 erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på
självkostnadsprincipen
 är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för
hämtningen.
Vi välkomnar också att vi fått gehör för vårt förslag att Tekniska nämnden får i
uppdrag av fullmäktige att fastställa övergångs- bestämmelser för såväl gamla
som nya gemensamma lösningar.
Beslutet skickas till:



Akt
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Samhällsbyggnadskontoret/TN

Datum

Vår beteckning

2020-10-13

KS 20/0700
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Revidering av Mät- och karttaxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari
2021.
2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt
PKV-index.
3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mät- och karttjänster. Nu
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller
timtaxan 2018.
Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information
beräknas utifrån en fastställd formel.
Nya riktlinjer från Skatteverket innebär att det ska vara moms för mättjänsten
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat.
Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med
bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån
efterfrågan. Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken.
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en självfinansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.
Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om Mät- och karttaxa 2021.

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

Vår beteckning

2020-10-13

KS 20/0700

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020




Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut
Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020

Barnperspektiv
Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra samhällsbyggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen projekten men
utgör oftast en så liten del av den totala kostanden att taxan inte kan lastas för
eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar en uppdaterad
taxa och utbud av tjänster att nya anläggningar och bostäder byggs enligt
bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas möjligheter
till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut
2. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020
3. Gällande taxa, Plan-och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa,
antagen av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, sidan 1-14
(inledande delar och administrativa regler) samt sidan 37-44 (relevanta
tabeller)
4. Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet, beslutad av
Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 45
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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KART- OCH MÄTTAXA
2021
gällande från och med 2021-xx-xx

Beslutad av Kommunfullmäktige den xx, KF §xx.

www.upplands-bro.se
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
I de fall avgifter i denna taxa är momspliktiga anges avgiften inklusive moms.
Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och
anvisningar i "Handbok till Mätningskungörelsen" (HMK).
1.1. Principer
Avgiftsskyldighet föreligger för åtgärder:
a) enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
b) av annan art som Mät&GIS-verksamheten utför enligt beställning.
Tekniska nämnden tolkar taxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxan.
1.2. Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört uppdrag ska
erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts vid beställningen.
1.3. Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. Den avgift som ska erläggas är den som
gäller vid beställningstillfället. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen, samt kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte
betalas i tid.
1.4. Avgifterna
Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättning i enlighet med denna taxa.
Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet eller summan av fasta àpriser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses debitering per timme för i uppdraget
medverkande personal och utrustning.
Mät&GIS-verksamheten äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om annan
debiteringsnorm. Avtalade priser ska grundas på uppskattad resursåtgång och denna taxa med
den avvikelse som kan föranledas av uppdragets storlek och karaktär.
1.4.1. Särskild ersättning

Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är materialåtgången
större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än normalt, till exempel om fältarbetet på
beställarens begäran utförs under förhållanden som medför exceptionellt merarbete, kan
beställaren debiteras med särskilda avgifter.
1.4.2. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Enligt SKR beräknas avgifter för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information enligt
grundprincipen; avgift = mPBB x F x N där;
mPBB = milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)
F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtagen av SKR
N = justeringsfaktor, för närvarande 1,0
3
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Kartavgift beräknas efter markarea.
1.4.3. Nyttjandesrättsavtal

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Nyttjanderättsavtal kan upprättas
mellan kommunen och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande av data kan ske enligt
överenskommet avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamheten vid intresse.
1.5. Indexuppräkning av taxan
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
Indexuppräkning innebär att föregående års belopp multipliceras med (1+indexförändringen).
Vid en flerårig uppräkning sker multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare.

2. NYBYGGNADSKARTA
Nybyggnadskartan utgör underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en
bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som anger riktlinjer för när en nybyggnadskarta
behövs.
Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri
krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus,
transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad
nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är
dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det
enskilda ärendet.
En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader,
planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och
inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En
arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.
En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och
planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av
befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i
formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.
Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel
kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4
eller A3.
Nybyggnadskartor är momsbefriade.
Fastighetens yta
< 2000 kvm
2000-5000 kvm

Nybyggnadskarta, Nybyggnadskarta, Kartutdrag
fullständig
förenklad
10 710 kr
6 550 kr
740 kr
14 280 kr
8 950 kr
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>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm

4 170 kr

2 380 kr

3. UTSTAKNING
Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet
med beslutat bygglov. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning.
Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning.
Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att
den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn
markeras med pinnar eller på profiler.
Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finutstakning ska profiler finnas på plats innan
platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark, avsaknad av fri sikt,
ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehåller sig Mät- och GIS-enheten sig rätten
att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I förekommande fall kontaktas beställaren innan.
Priset är inklusive 25% moms.
Fristående byggnad, inkl 4 st punkter
Tillbyggnad, inkl 4 st punkter
Tillägg per punkt utöver de fyra första

Finutstakning Grovutstakning
10 410 kr
7 440 kr
5 950 kr
4 460 kr
740 kr
740 kr

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätningslinjer, arbetsfixar mm i samband
med utstakningen mot timersättning. Minsta debiterbara tiden i dessa fall är en halvtimme.

4. GRÄNSUTVISNING
Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer
sprayas på marken med väl synlig färg.
Priset är inklusive 25% moms.
Startavgift, inkl 1 timme mättid
Mättid på plats utöver första timmen, per timme*

Gränsutvisning
3 700 kr
1 490 kr

* Normalfallet är 1 timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan tiden bli
längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme.
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5. LÄGESKONTROLL
Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det
läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att
grundläggningen utförts. Lägesinmätning görs och resultatet levereras som pdf.
Priset är inklusive 25% moms.
Startavgift, inkl 8 st punkter
Tillägg per punkt utöver de åtta första

Avgift
5 950 kr
370 kr

För samtidig lägeskontroll av flera närliggande byggnader/tillbyggnader inom samma
fastighet kan överenskommelse om reducerat pris träffas.

6. PRIMÄRKARTEUTDRAG
Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och
fastighetsbeteckning, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser
samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla
inaktuella uppgifter. Ajourhållning av kartan varierar i olika områden.
Utdraget levereras i formatet dwg.
Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är
begränsad i tid och till visst angivet ändamål.
Priset är inklusive 25% moms.

Gränser och fastighetsbeteckningar, 20%
Byggnader och övriga topografiska objekt, 20%
Vägar och järnvägar, 30%
Höjdinformation, 30%
All information, 100%

dwg,
per hektar
560 kr
560 kr
370 kr
370 kr
1 855 kr

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar.
Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan:
Hektar
1-10 ha
11-20 ha
21-30 ha
31-40 ha
> 40 ha

Rabatt
0%
20 %
30 %
40 %
enligt offert

Särskilt nyttjanderättsavtal för permanent nyttjande eller återkommande uttag kan tecknas mot
överenskommen avgift.
6
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7. GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSFÖRTECKNING
Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen
utformas och genomförs. Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan (byggnader, vägkanter,
diken, trappor mm) som kvalitetssäkras genom kontroll och eventuella inmätningar i fält.
Kartan kompletteras med fastighetsgränser och andra fastighetsförhållanden samt höjdkurvor
och annan information som specificeras vid beställningen.
Primärkartan kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i fält, ett så kallat
primärkarteutdrag. Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant utdrag inte är en grundkarta
och innehållet i kartan kan ha ändrats vid leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta
ut ett primärkarteutdrag är att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkartan
har levererats. Ett sådant primärkarteutdrag debiteras inte separata utan räknas som en del av
grundkartan.
Grundkarta debiteras dels för primärkarteutdraget, dels för nedlagd arbetstid för
kvalitetssäkring och sammanställning av kartan och dess innehåll. En uppdatering av
grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid.
Grundkarta
Primärkarteutdrag inom planområde
Primärkarteutdrag utanför planområde
Tid
Uppdatering av grundkarta

Avgift
Enligt primärkarteutdrag
Enligt 50% av primärkarteutdrag
Enligt generell tidsersättning
Enligt generell tidsersättning

Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten
redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför beslut om antagande av
detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella. Fastighetsförteckningen ska ange vilka
fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare.
Av fastighetsförteckningen ska det framgå:
• vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda,
• vilka som äger fastigheterna,
• om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än
bostadsrätt eller hyresrätt,
• vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de
fastigheter som deltar i anläggningarna.
Fastighetsförteckning debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid. En uppdatering
av fastighetsförteckningen debiteras för nedlagd arbetstid.
Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning görs av kommunens planavdelning enligt
gällande rutiner.
Fastighetsförteckning
Startavgift
Tid
Uppdatering av fastighetsförteckning

Avgift
5 000 kr
Enligt generell tidsersättning
Enligt generell tidsersättning
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8. LASERDATA
Levereras som las- eller xyz-fil.
Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är
begränsad i tid och till visst angivet ändamål.
Priset är inklusive 25% moms.
Produkt
Laserdata

Avgift,
per hektar
300 kr

9. KOORDINATFÖRTECKNINGAR
Priset är inklusive 25% moms.
Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt
Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min
Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min

Avgift
gratis
timersättning

10. GENERELL TIDSERSÄTTNING
Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst.
Priset är inklusive 25% moms.
Produkt
Timersättning

Avgift
1 490

8
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relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov
rsonalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnade
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HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Kartfaktor
en tusendels prisbasbelopp
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Faktor x mPBB x N.

.
+ OPA.

Planavgift

.
Kartavgift
Nybyggnad

.
U

.

Tillbyggnad
volym.
Ombyggnad

ndring av e

yggnaden eller en
.

b
E
n

turhis

vensk
Standard SS 02 10
.m. skall
.
en timme.
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nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller tid-

Enkel nybyggnadskarta

befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
150

110

150

110

2 000-4 999 m2

250

150

5 000-9 999 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta
sammanbyggda enbostadshus,
ningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

000 m2
mning/nedlagd
tid
Tid

Tid

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Tid

Tid

Tid

Tid

nybyggnadskarta
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+ OPA
fixen redomed

mndens personal, tas avgift
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning
Huvudbyggnad

UF

nybyggnad (4 punkter)

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
15-49 m2

80

1-199 m2

180

200-499 m2

210

500-999 m2

240

1000-1 999 m2

290

2 000-2 999 m2

340
m2

390
10
m2. Avgiften ska

arbetsfixar
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Komplementbyggnad

Nybyggnad garage/uthus till en-

15-199 m2

Utstakningsfaktor
UF
70
5

Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter)
15-199 m2
200-1 000 m2

Utstakningsfaktor
UF
50
100
5

Utstakningsfaktor
UF
Plank eller mur

50

Transformatorstation

70
(minst 1 h)

Grovutstakning kostar 50
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(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
flera olika hustyper
byggnadsarean (BYA + OPA
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)
m2

Byggnader
2

Antal timmar (minst 1)
75

50-199 m

2

90

2

110

200-499 m

500-999 m
1 000-1 999 m2

130
150

2

2 000-2 999 m
3 000-5 000 m2

170
2

Komplementbyggnad
garage/uthus till en(4 punkter)

nybyggnad

m2
50-199 m2

Antal timmar (minst 1)
40
1

Tillbyggnader nybyggnad(4 punkter)
m2
2

Antal timmar (minst 1)
40
80

50-199 m
200-1 000 m2

1
000 m

2
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Kommentar
blandning av skattemedel och avgifter.
vid uttagande av avgift normal
av det kommunala kartmaterialet.
materia-

Informationsandel
i%

topografiska objekt

All information

KF

30

9

30

9

20

6

20

6

100

30

KF
2
Stadskarta
3d stadsmodell, digital
Byggnader med takkonstruktion
Byggnadskuber

1,5
KF
7,5
5
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6,25
5
Digitalt ortofoto

KF

0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125

KF
2

)

0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad

Snedbild / fotografi

KF
25

Kommersiellt bruk (digital bild)

6

Privat bruk (digital bild)

2,5
4

fotopapper A3)

entuell

-

ning och materialkostnad.

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl koordinat

KF
0,0125
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(Moms 25 % tillkommer)

Objekt

MF
10

(minimum 3 punkter per

(Moms 25 % tillkommer)

Area dm2
Text och linjer

8
16

(ytor, raster)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 45

2018-03-21

Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Dnr KS 18/0076

Beslut
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglivstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och
taxor tydligt framgår på kommunens hemsida.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och
taxor tydligt framgår på kommunens hemsida.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och
mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt
tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag,
markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.
Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges
Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för
kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga
lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla
från och med den 2 april 2018.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Tekniska nämndens protokoll den 26 februari 2018
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Yrkanden
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
•

Kart- och mätverksamheten

Sammanträdesdatum:

2018-03-21

19 (28)

128 Revidering av Mät- och karttaxa - KS 20/0700-1 Revidering av Mät- och karttaxa : Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 0-19-0--20 - Mät- och karttaxa 2021

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 98

2020-10-19

Mät- och karttaxa 2021
Dnr TN 20/0156

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att
gälla från och med 1 januari 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.
3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller
timtaxan 2018.
Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information
beräknas utifrån en fastställd formel.
Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat.
Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan.
Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer.
Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken.
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en självfinansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2020



Tekniska nämndens beslut den 28 september 2020. §75
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-19

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att
gälla från och med 1 januari 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i
prisbasbelopp och enligt PKV-index.
3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.
4. att omedelbart justera ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan beslut i enlighet med kontorets förslag till
beslut med tillägg att beslutspunkt 4 utgår och finner bifall.
Beslutet skickas till:


Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Samhällsbyggnadskontoret/TN

Datum

Vår beteckning

2020-10-13

KS 20/0701

1
(13)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Revidering av vatten- och
avloppsanläggningstaxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering
enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 %
2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt
entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01
4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01
och 2024-01-01
5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i
konsumentprisindex, KPI.
6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i
Entreprenadindex, serie 311.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %.
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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Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex.
Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.
Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020.



Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är
markerade med gult. Daterad 2020-10-08.



Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf §
9.



Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020.

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget
WSP och taxeberäkningsmodellen EKSIM har använts.
Brukningsavgifterna för kommunalt VA har varit oförändrade sedan 2013 trots
ökade kostnader för köp av spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade
drift- och kapitaltjänstkostnader då flera stora investeringsprojekt har tagits i
drift. Kommunens höga investeringstakt i form av förnyelse av befintlig VAanläggning, exploateringar och VA-utbyggnad till omvandlingsområden leder
till ökade kostnader för drift- och kapitaltjänster. För att kompensera för de
ökade kostnaderna föreslås en justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.
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K apitalkostnader nas utveckling över tid
De senaste årens, och de kommande årens stora investeringar i VAanläggningen genererar stora ökningar av kapitaltjänstkostnaderna och det är
dessa kostnader som huvudsakligen driver taxehöjningarna. Kostnaderna för
investeringarna illustreras i figur 1, med en ökning från 10 MSEK år 2019 till
25 MSEK år 2024. Effekten av aktivering av UBS-ledningen får fullt
genomslag år 2021 och innebär ensam ökade kapitaltjänstkostnader på ca 4
MSEK årligen. VA-investeringarna finansieras till nära 100% av lån från
kommunen, därav ökar värdet av anläggningen jämnt i takt med låneskulden.
Figur 2 visar hur låneskulden och anläggningstillgångarna utvecklas över tid.
Förutbetalda intäkter är värdet av fakturerade anläggningsavgifter som
periodiseras och ännu inte bokförts som intäkter. De ökade
kapitaltjänstkostnaderna påverkar också fördelningen mellan olika
kostnadsslag, se figur 3 och 4.

Figur 1. Röd linje visar kapitalkostnader över tid om 100% av planerade investeringar genomförs.
Mo di fi erade kapi tal kostnader, blå l inje, vi sar effekten av en ” försi kti ghetsfaktor” där 75% av
planerade investeringar genomförs.
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Figur 2. Utveckling av låneskuld, anläggningstillgångar och förutbetalda intäkter över tid.

Figur 3 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2020
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Figur 4 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2024

Br ukningsavgifter
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt Konsumentprisindex
(KPI) för augusti månad. För 2021 innebär det en höjning med 0,8 % vilket
leder till att den totala höjningen därmed blir 5,8 % (tabell 1).
Tabell 1 Visar hur brukningsavgiften förändras med en höjning på 5,8 % för år 2021. För 2022, 2023
och 2024 redovisas en höjning på 5 % och utan indexjustering eftersom storleken på
indexjusteringen är okänd.

§13

Brukningsavgifter

a)
b)
c)

en fast avgift per år
en avgift per m3 levererat vatten
en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet
en avgift per år, per 1-2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering
en avgift per m2 tomtyta och år för
övriga fastigheter. Max 50 000 m2
tomtyta

d)
e)

Priser (kr) inklusive moms (25 %)
Nuvarande
2021 2022 2023 2024
1 100 1 164 1222 1283 1347
22,20 23,49 24,66 25,90 27,19
500
529
555
583
612

500

529

555

583

612

0,65

0,69

0,72

0,76

0,80
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För att kunna jämföra prisnivåer i olika VA-taxor använder Svenskt Vatten
begreppen typhus A respektive typhus B.
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2.
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150
m3/år.
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten.
15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år.
Nuvarande prisnivå och nivå för 2021 för typhus A och typhus B presenteras i
tabell 2.
Tabell 2 Kostnad för brukningsavgifter för typhus A och typhus B för gällande och 2021

Typhus
A
Nuvarande
2021

5 430
5 745

Typhus
B totalt

Typhus B
per lägenhet

53 520
56 624

3 568
3 775

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller
kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten
och spillvatten.
Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av
brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Konsumentprisindex (KPI).
Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket:
Våra brukningsavgifter är idag låga jämfört med övriga riket och
genomsnittliga i länet.
För Typhus A är vi rankade på plats 31 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i
Stockholms län.
För Typhus B är vi rankade på plats 58 av 290 i Sverige och plats 13 av 25 i
Stockholms län.
Brukningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna
redovisas i figur 4 och 5.
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Figur 5 Brukningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 6 Brukningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 7 Brukningsavgifter för typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Figur 8 Brukningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %
(indextal 113,9 juni 2018 till juni 2019) (tabell 3). Indextal från 2018 används
som bas för att kunna använda 2019 års indexvärde vid uppräkning. Detta
eftersom indexvärdena för 2020 har påverkats kraftigt av coronapandemin,
bland annat uppskjutna avtalsrörelser, vilket innebär att indextalet för
Entreprenadindex för juni 2020 inte anses få normalutfall.
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Tabell 3 Visar hur anläggningsavgiften förändras med en indexhöjning på 3 % för år 2021

§5 Anläggningsavgifter

a)

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

Priser (kr) inklusive
moms (25 %)
Nuvarande
2021
50 000 51 500

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df

39 500

40 685

c)
d)
e)

en avgift per m2 tomtyta
en avgift per lägenhet
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

65,00
39 250
14 000

66,95
40 428
14 420

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller avgift
per m2 tomtyta.
Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av
anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Entreprenadindex.
Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket:
Våra anläggningsavgifter är idag höga jämfört med övriga riket men relativt
låga i länet.
För Typhus A är vi rankade på plats 222 av 290 i Sverige och plats 9 av 25 i
Stockholms län.
För Typhus B är vi rankade på plats 254 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i
Stockholms län.
Storstadsregionerna har generellt klart högre anläggningstaxor än
riksgenomsnittet. Detta är föranlett av den stora utbyggnaden av nya VA-nät
som krävs till nya bostads- och verksamhetsområden. Dessa investeringar
finansieras i högre grad av anläggningsavgifterna och därav drivs de upp i
snabbt växande kommuner.
Anläggningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna
redovisas i figur 6 och 7.
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Figur 9 Anläggningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 10 Anläggningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 11 Anläggningsavgifter för Typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Figur 12 Anläggningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Resultat
Med föreslagna justeringar av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten inte
att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden, det vill säga det ackumulerade
resultatet, är dock negativ fram till och med år 2023 för att därefter bli svagt
positiv 2024-2025, åter svagt negativ 2026 och framåt under
beräkningsperioden. Resultatfonden uppvisar ändå en balans över tid med
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acceptabla avvikelser, vilket uppfyller VA-lagstiftningens krav på uttag av
avgifter.
Figur 8 nedan visar resultatfondens utveckling över tid fram till 2033.
Den blå streckade linjen visar den beräknade resultatfonden efter föreslagna
höjningar av VA-taxan. För indexjusteringen 1/1-2021 är indextalen för KPI
och Entreprenadindex kända och har lagts in exakt i modellen.
Framtida indextal är okända och varierar från år till år, så i beräkningarna har
antagits en genomsnittlig utveckling av indextalen över tid, vilket också
innebär en osäkerhet i beräkningarna. Om indextalen avviker stort ifrån det
normala de kommande åren kan mindre justeringar av taxan utöver index
komma att behövas.
I beräkningen ligger också en mindre justering av brukningsavgifterna år 2028
med 3,5% höjning utöver indexjusteringen.

Figur 8 Resultatfond fram till år 2033 efter förändring av avgifter (blå linje) jämfört med oförändrade
avgifter (röd linje).

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan.
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Barnperspektiv
En aktualiserad VA-taxa medför att verksamheten kan drivas med kvalitet och
möjliggör att krav på VA-verksamheten kopplat till hälsa och miljö kan
uppfyllas. Ett rent dricksvatten i kranen är en nödvändighet och lyx för alla
Upplands-Bro-bor, även barnen. Ett långsiktigt förebyggande underhåll av VAanläggningen minskar också verksamhetens miljöpåverkan i form av färre
utsläpp av orenat avloppsvatten till Mälaren, mindre tillskottsvatten och
dricksvattenläckage vilket i sin tur minskar belastningen på de stora
reningsverken, med lägre energi- och kemikalieförbrukning som följd. Bättre
vattenkvalitet i våra hav, sjöar och vattendrag, badvattenkvalitet och minskat
koldioxidavtryck är andra positiva och långsiktiga effekter, vilket är till gagn
för kommande generationer.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01)
2. Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 9.
3. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020.
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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Taxa för Upplands-Bro
kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Fastställd av Kommunfullmäktige den xxx, Kf § X
Upprättad 2020-10-08
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den xxx, Kf § X
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun.
§ 1 Avgi f t sskyl d i ghet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgi f t st yp er

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fast i gh et st yp er

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Butiker
Hotell
Hantverk
Utbildning

Förvaltning
Utställningslokaler
Restauranger
Småindustri
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar
Lagerlokaler

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens
BTA beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:
Full avgift för uppvärmd BTA
67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten
Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§ 4 Avgi f t sskyl d i ghet f ö r el i gger

4.1

Avgift tas ut för nedan angivnaändamål:

ÄNDAMÅL

ANLÄGGNINGSAVGIFT

BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anl äggn i n gsavgi f t f ö r b o st ad sf ast i gh et

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggasanläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 41 200 kr

om 51 500 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 32 548 kr

om 40 685 kr

c)

en avgift per m 2 tomtyta

om 53,56 kr

om 66,95 kr

d)

en avgift per lägenhet

om 32 342 kr

om 40 428 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats.

om 11 536 kr

om 14 420 kr

e)*

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea(BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtytasom
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelsepå
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommandelägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§ 6 Anl äggn i n gsavgi f t f ö r an n an f ast i gh et

6.1

För annan fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 41 200 kr

om 51 500 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 32 548 kr

om 40 685 kr

c)

en avgift per m 2 tomtyta

om 93,73 kr

om 117,16 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 536 kr

om 14 420 kr

d)*

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt6.1
a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§ 7 Anl äggn i n gsavgi f t f ö r o b eb yggd f ast i gh et

7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
BOSTADSFASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%
6.1 d)

100%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
BOSTADSFASTIGHET

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100%

ANNAN
FASTIGHET
6.1 c)

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 Red u cer ad avgi f t

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

100%
20%
20%
100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övrigaservisledningar.
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§ 9 Anl äggn i n gsavgi f t al l m än p l at sm ar k

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m 2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

UTAN MOMS

MED MOMS

om 45,32 kr

om 56,65 kr

§ 10 Sär t axa sam t avt al o m VA-avgi f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11 Bet al n in g av avgi f t

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle haskett.
11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag dåden
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiftenbetalas.
§ 12 Sär ski l d a er sät t n i n gar

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannenbedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder ochskick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13 Br ukn i n gsavgi f t f ö r b eb yggd f ast i gh et

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS

MED MOMS

a)

en fast avgift per år

om 931 kr

om 1 164 kr

b)

en avgift per m 3 levererat vatten

om 18,79 kr

om 23,49 kr

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 423 kr

om 529 kr

om 423 kr

om 529 kr

om 0,55 kr

om 0,69 kr

c)

d)
e)

En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering.
En avgift per m 2 tomtyta och år förövriga
fastigheter. Max 50 000 m 2 tomtyta.
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast avgift

13.1 a)

40 %

40 %

Avgift per m 3

13.1 b)

40 %

60 %

Avgift per lägenhet

13.1 c)

40 %

60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter
Avgift efter tomtyta

Df

Dg

10 %

10 %

13.1 e)

30 %

70 %

13.1 d)

30 %

70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning intesker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgiftmed
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).
§ 14 Avgi f t sgr u n d and e al l m än p l at sm ar k

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m 2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

UTAN MOMS

MED MOMS

om 0,84 kr

om 1,06 kr

§ 15 Ökad el l er r ed u cer ad avgi f t f ö r sp i l l vat t en avl o p p

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.
§ 16 Ob eb yggd f ast i gh et

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

V

S

40%

40%

13.1 a)

Df
10%

Dg
10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 Sär ski l d a avgi f t er

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per

UTAN MOMS

MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

Besök

1 100 kr

1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

Besök

1 100 kr

1 375 kr

1 100 kr

1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare Qn 2,5

Mätare

1 100 kr

1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6

Mätare

1 300 kr

1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10

Mätare

1 508 kr

1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

Mätarbrunn

1 100 kr

1 375 kr

Förgäves besök

Bokat besök

552 kr

690 kr

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15

Enhet

668 kr

835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större

Enhet

1 760 kr

2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.
17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:
Anslutningsdiameter:

UTAN MOMS

MED MOMS

Upp till 100 mm

5 000 kr

6 250 kr

Upp till 200 mm

10 000 kr

12 500 kr

Större än 200 mm

15 000 kr

18 750 kr
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17.3 Nyttjande av vattenkiosk
UTAN MOMS

MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m 3 tillkommer)

400 kr

500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år

200 kr

250 kr

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten

12,60 kr

15,75 kr

100 kr

125 kr

Avgift tas ut enligt nedan

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer)

§ 18 Sär t axa sam t avt al o m avgi f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 19 Bet al n i n gsvi l l ko r

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 Av f ast i gh et sägar e b egär d a åt gär d er

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Taxans införande
§ 21 Taxan s i n f ö r an d e o ch t vi st

Denna taxa träder i kraft 2021–01–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och mi lj ödomstol en jämli kt 53 § l agen om
allmänna vattentjänster.
§ 22 I n d exj u st er i n g

22.1 Avgifter enligt 5 – 6, 9 §§ (anläggningsavgifter) är baserade på Entreprenadindex serie 311
(indextal 113,9, juni 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till närmast
hela kronor utom vad gäller avgift per m2 tomtyta och avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.
22.2 Avgifter enligt 13-16 §§ (brukningsavgifter) är baserade på Konsumentprisindex, KPI,
(indextal 334,39, augusti 2019) (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till
närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten, kubikmeterpriset
(m3) för vatten och spillvatten samt avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 20 mars 2019, Kf § 9
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun
§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Stormarknader
Butiker
Utställningslokaler
Sporthallar
Lagerlokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Utbildning

Småindustri
Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:
• Full avgift för uppvärmd BTA
• 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
• För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
• Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten
Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

ÄNDAMÅL

ANLÄGGNINGSAVGIFT

BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 52,00 kr

om 65,00 kr

d)

en avgift per lägenhet

om 31 400 kr

om 39 250 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

e)*

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 91,00 kr

om 113,75 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

d)*

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1
a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
BOSTADSFASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%
6.1 d)

100%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
BOSTADSFASTIGHET

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100%

ANNAN
FASTIGHET
6.1 c)

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 Reducerad avgift

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

100%
20%
20%
100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

UTAN MOMS

MED MOMS

om 44,00 kr

om 55,00 kr

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA-avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11 Betalning av avgift

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12 Särskilda ersättningar

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS

MED MOMS

a)

en fast avgift per år

om 880 kr

om 1 100 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

om 17,76 kr

om 22,20 kr

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 400 kr

om 500 kr

om 400kr

om 500kr

om 0,52kr

om 0,65kr

c)

d)

En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering.

e)

En avgift per m2 tomtyta och år för övriga
fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta.
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast avgift

13.1 a)

40 %

40 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

Avgift per lägenhet

13.1 c)

40 %

60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter
Avgift efter tomtyta

Df

Dg

10 %

10 %

13.1 e)

30 %

70 %

13.1 d)

30 %

70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).
§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

UTAN MOMS

MED MOMS

om 0,80 kr

om 1,00 kr

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.
§ 16 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift

V

S

40%

40%

13.1 a)

Df
10%

Dg
10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 Särskilda avgifter

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per

UTAN MOMS

MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

Besök

1 100 kr

1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

Besök

1 100 kr

1 375 kr

1 100 kr

1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare Qn 2,5

Mätare

1 100 kr

1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6

Mätare

1 300 kr

1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10

Mätare

1 508 kr

1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

Mätarbrunn

1 100 kr

1 375 kr

Förgäves besök

Bokat besök

552 kr

690 kr

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15

Enhet

668 kr

835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större

Enhet

1 760 kr

2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.
17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:
Anslutningsdiameter:

UTAN MOMS

MED MOMS

Upp till 100 mm

5 000 kr

6 250 kr

Upp till 200 mm

10 000 kr

12 500 kr

Större än 200 mm

15 000 kr

18 750 kr

UTAN MOMS

MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr

500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år

200 kr

250 kr

12,60 kr

15,75 kr

100 kr

125 kr

17.3 Nyttjande av vattenkiosk
Avgift tas ut enligt nedan

Avgift per hämtad

m3,

tekniskt vatten

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad

m3

tillkommer)
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§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 19 Betalningsvillkor

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande
§ 21 Taxans införande och tvist

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om
allmänna vattentjänster.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 99

2020-10-19

Förslag till ändringar av VA-taxa
Dnr TN 20/0397

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 %
för 2021, totalt 5,8 %
2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller
från 2021-01-01
4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01
5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar
sig mot förslaget till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-19

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %.
Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex.
Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07



Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är
markerade med gult. Daterad 2020-10-08.



Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf §
9.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 %
för 2021, totalt 5,8 %
2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021
3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller
från 2021-01-01
4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01
5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.
6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311.
7. att omedelbart justera ärendet
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-6 av kontorets förslag till beslut
med tillägg att punkt 7 utgår.
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras
med en genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående
beräkningsparametrarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Catharina Andersson (S) yrkar på avslag av ärendet.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till
beslut samt Catharina Anderssons (S) avslagsyrkande. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller kontorets förslag.

Reservationstext
Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar
sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet måste kompletteras med en
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående
beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa.

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Andreas Åström (M), Karl-Erik Lindholm (KD) samt Sören
Fridman (L) lade följande protokollsanteckning:
”2013 gjordes ett extensivt arbete av taxekonstruktionen, som fungerar väl,
och Alliansen ser därför inte något behov av att se över beräkningsmodellen i
taxan.”
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

10 (10)

130 Redovisning av obesvarade motioner höst 2020 - KS 19/0547-2 Redovisning av obesvarade motioner höst 2020 : Redovisning av obesvarade motioner höst 2020

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och Sekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Redovisning av obesvarade motioner höst 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 19 obesvarade
motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunallagen säger att en motion ska beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid
sak detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till
Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges
arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt.
Nedan följer en redovisning av 19 obesvarade motioner per den 1 oktober
2020.
Kommunstyrelsen

Inkom

Remitterad
till/behandling

KS 20/0630
Motion om statsodling
och odling i förskolor
och skolor

15 september 2020

Anmäldes till
Kommunfullmäktige 30
september 2020.
Remitterad till
Utbildningsnämnden

Camilla Janson (S)

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

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Kommunledningskontoret
för yttrande den 16
september 2020.
KS 20/0472

1 juli 2020

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 10 juni 2020.
Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 8 oktober
2020.

18 februari 2020

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 29 april 2020.
Remitterad till
Utbildningsnämnden
för yttrande den 18
februari 2020.

16 september 2019

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 9 oktober 2019.
Remitterad till Kulturoch fritidsnämnden för
yttrande den 11
december 2019. Kulturoch fritidsnämnden
inkom med yttrande
den 26 maj 2020.

17 augusti 2019

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige
den 9 oktober 2019.
Fördelad till
Kommunstyrelsen den
3 december 2019.

25 augusti 2019

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige
den 9 oktober 2019.
Fördelad till
Kommunstyrelsen den
26 augusti 2019.

14 juni 2019

Anmäldes som
inkommen till

Motion om att skapa
trygga lekmiljöer i
centrala Kungsängen
Annika Falk (S)
KS 20/0131
Motion om rätt till 30
timmar på förskolan
Sara Ridderstedt (MP)

KS 19/0479
Motion om att bygga en
träningshall i anslutning
till befintlig Bro
sporthall
Naser Vukovic (S)

KS 19/0431
Motion om solceller
Kerstin Åkare (V)

KS 19/0430
Motion om kommunala
valstugor
Erik Karlsson (V)

KS 19/0354
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Datum

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Kommunledningskontoret
Motion om
trädförsörjningsstrategi

Kommunfullmäktige
den 9 oktober 2019.
Remitterad till
Tekniska nämnden den
20 juni 2019. Tekniska
nämnden inkom med
yttrande den 25 juni
2020.
Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet
till Kommunstyrelsen
den 30 september 2020.

Sara Ridderstedt (MP)

KS 18/0327

16 maj 2018

Anmäldes som
inkommen till
kommunfullmäktige
den 19 september 2018.
Remitterad till
Utbildningsnämnden
den 18 september 2018.
Utbildningsnämnden
inkom med yttrande
den 28 november 2019.

13 juni 2018

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 13 juni 2018.
Fördelades till
Kommunstyrelsen den
18 september 2018.
Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet
den 16 september 2020.

25 april 2018

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 16 maj 2018.

Motion om obligatorisk
språkförskola för
nyanlända barn/Barn
till nyanlända
Anders Eklöf (L),
Börje Wredén (L),
Niklas Odelberg (L),
Martin Normark (L)
KS 18/0255
Motion om
allmänhetens fråga
Kerstin Åkare (V)

KS 18/0170
Motion om 6 timmars
arbetsdag med
bibehållen lön i vård
och omsorg

Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet
till Kommunstyrelsen
den 24 april 2019.

Kerstin Åkare (V)
KS 18/0188

9 maj 2018

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 16 maj 2018.
Remitterad till
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Datum

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Kommunledningskontoret
Motion om
skyddskläder till
personalen på förskolor

Utbildningsnämnden
den 18 september 2018.
Utbildningsnämnden
inkom med yttrande
den 13 november 2018.

Minna Ahokas (M)
KS 18/0048

31 januari 2018

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 14 mars 2018.
Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 29 mars
2018. Påminnelse
skickad 18 september
2018 till Tekniska
nämnden.

1 september 2017

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsen
bordlades förslaget den
6 mars 2019.

16 juni 2017

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 13 september 2017.
Fördelades till
Kommunstyrelsen den
10 april 2018.

14 juni 2017

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 13 september 2017.
Fördelades till
Kommunstyrelsen den
10 april 2018.

10 maj 2017

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 10 maj 2017.
Remitterad till
Utbildningsnämnden
för yttrande den 10
april 2018.

Motion om att
underlätta för pendlare i
Kungsängen
Marcus Sköld (M)

KS 17/0253
Motion om
tiggeriförbud
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0206
Motion avseende
Trygghetspaketet för
Bro centrum
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0202
Motion om
integrationsstrategi för
Upplands-Bro kommun
Martin Normark (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L)
KS 17/0170
Motion om projekt för
att få barn och elever att
röra sig mer
Fredrik Kjos (M)
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Datum

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Kommunledningskontoret
Utbildningsnämnden
inkom med yttrande
den 13 november 2018.
KS 17/0128

21 april 2017

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 10 maj 2017.
Fördelades till
Kommunstyrelsen den
16 maj 2017.

22 mars 2017

Remitteras till
Utbildningsnämnden
för yttrande den 27
mars 2017.
Utbildningsnämnden
inkommer med yttrande
den 29 september 2020.

19 oktober 2016

Anmäldes till
Kommunfullmäktige
den 19 oktober 2016.
Remitterad till
Tekniska nämnden för
yttrande den 2
november 2016.
Tekniska nämnden
inkom med yttrande
den 2 december 2019.

Motion om att införa
kommunala
ordningsvakter i
Upplands-Bro
Börje Wredén (L),
Martin Normark (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L),
Marianne Stigle (L),
Anders Eklöf (L)
KS 17/0098
Motion att införa
tvålärarsystem i
Upplands-Bro kommun
Nawal Al-Ibrahim (L),
Börje Wredén (L)
KS 16/0313
Motion om inrättande
av namnberedning
Martin Normark (L),
Börje Wredén (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L)

Barnperspektiv
De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för
barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en
barnkonsekvensanalys.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-08

KS 19/0547

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga kontorschefer
 Samtliga nämnder
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Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och Sekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
höst 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020
godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och
Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om
möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de
medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på
Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 1 oktober 2020 fanns
nedanstående 36 obesvarade medborgarförslag.
Medborgarförslag
Inkom
KS 20/0672
30 september 2020
Medborgarförslag om
att anlägga en trappa
mellan Korsängsvägen
och Ringvägen
KS 20/0661
27 september 2020
Medborgarförslag om
utökad vägskyltning i
Norrbodaområdet

Behandling
Ska till
Kommunfullmäktige

Ska till
Kommunfullmäktige

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

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Kommunledningskontoret
KS 20/0656
Medborgarförslag om
att ersätta de stora
julkulorna på
Kungsängens torg
med en julgran
KS 20/0632
Medborgarförslag om
att anordna ett årligt
pris för ”Årets
Upplands-Bro
förening”
KS 20/0622
Medborgarförslag om
ny bussgata på
skolvägen i
Kungsängen
KS 20/0619
Medborgarförslag om
att anlägga en
asfalterad pumptrackbana vid Kungsängens
IP
KS 20/0595
Medborgarförslag om
att bygga ett
utegym/hinderbana
nära Rättarboda, Ådö
eller Smidö
KS 20/0590
Medborgarförslag
gällande omfördelning
av budget för
konstnärlig
utsmyckning
KS 20/0589
Medborgarförslag
gällande konstverket
”Pingpong”

25 september 2020

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.

15 september 2020

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Ska till
Kommunfullmäktige

KS 20/0586
Medborgarförslag om
att ordna en ny
badplats i Svartviken/
Ryssgraven

17 augusti 2020

11 september 2020

8 september 2020

24 augusti 2020

20 augusti 2020

20 augusti 2020

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Kommunledningskontoret
KS 20/0574
Medborgarförslag om
parkeringsförbud
utmed
Byggmästarvägen i
Bro
KS 20/0569
Medborgarförslag om
att göra
Vattentornsparken
mer tillgänglig för alla

30 juli 2020

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.

22 juli 2020

KS 20/0568
Medborgarförslag om
parkeringsförbud
längst trottoar,
Målarvägen 3-7
KS 20/0532
Medborgarförslag om
duschar vid badplatser

19 juli 2020

KS 20/0518
Medborgarförslag om
att bygga en
aktivitetspark vid
Kungsängen IP

16 juni 2020

KS 20/0506
Medborgarförslag om
bevakat
övergångsställe i Sylta

9 juni 2020

KS 20/0493
Medborgarförslag om
att höja
trafiksäkerheten på
Målarvägen
KS 20/0492
Medborgarförslag om
att införa syskonförtur
i skolorna

7 juni 2020

KS 20/0484
Medborgarförslag om
lekplatser vid Jursta
hage

2 juni 2020

Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Utbildningsnämnden
för beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
juni 2020
medborgarförslaget till

24 juni 2020

5 juni 2020
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Kommunledningskontoret

KS 20/0483
Medborgarförslag om
att införa stödpaket
eller bidrag till
fristående musiker i
kommunen

1 juni 2020

KS 20/0473
Medborgarförslag om
busshållplats mellan
Musikvägen och
Rönnbärsvägen

27 maj 2020

KS 20/0434
Medborgarförslag om
att sätta upp skyltar
gällande förbjuden
genomfart i gamla
Kungsängen
KS 20/0393
Medborgarförslag om
bullerplank vid
Norrgårdsvägen och
Enköpingsvägen

13 maj 2020

KS 20/0287
Medborgarförslag om
möjlighet till
användning av Vklass
eller motsvarande
inom Daglig
verksamhet,
serviceboenden,
gruppboenden

3 maj 2020

KS 20/0174
Medborgarförslag om
att bygga ett
trygghetsboende i
Tibble

2 mars 2020

KS 20/0158
Medborgarförslag om
att kommunen ska
erbjuda brädspel,
rollspel och

23 februari 2020

27 april 2020

Tekniska nämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
juni 2020
medborgarförslaget till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
juni 2020
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Tekniska nämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
juni 2020
medborgarförslaget till
Tekniska nämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
juni 2020 till Äldreoch omsorgsnämnden
för beslut.
Kommunfullmäktige
omfördelar ärendet till
Socialnämnden för
beslut den 30
september 2020.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 29
april 2020
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 29
april
medborgarförslaget till
Kultur- och
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Kommunledningskontoret
figurspelsmöjligheter i
Kulturhuset
KS 20/0100
5 februari 2020
Medborgarförslag om
att upprätta en
visselblåsarfunktion i
Upplands-Bro
kommun
KS 19/0703
9 december 2019
Medborgarförslag om
att kommunen ska
redovisa kostnader för
flyktingmottagande
KS 19/0593
Bygga en anläggning
för vattensporter som
kräver draghjälp

28 oktober 2019

KS 19/0486
Anordna pulkabacke,
hundrastplats och
belyst promenadspår i
Bro.

17 september 2019

KS 19/0132
Analysera
avloppsvatten för att
upptäcka
missbruksproblem.

20 februari 2019

KS 19/0035
11 januari 2019
Medborgarförslag om
att minska de sociala
problemen i Bro och
skapa bättre
förutsättningar för
framtida investeringar.
KS 18/0208
30 maj 2018
Medborgarförslag om
att investera i en

fritidsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 12
februari 2020
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 18
december 2019
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 6
november 2019
medborgarförslaget till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 9
oktober 2019
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 20
mars 2019
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunstyrelsen
remitterar ärendet den
16 september 2020 till
Tekniska nämnden för
yttrande.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 6
februari 2019
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 13
juni 2018
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 19/0548

Kommunledningskontoret
solcellsanläggning till
kommunhuset
KS 17/0123
18 april 2017
Medborgarförslag om
parkbänkar i
Tibble/Lillsjö-området

KS 16/0096
Medborgarförslag om
att bevara Fiskartorpet

3 september 2016

KS 16/0036
Medborgarförslag
rörande stranden i
Kungsängen

25 januari 2016

medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
maj 2017
medborgarförslaget till
Tekniska nämnden för
beslut. Omfördelades
till Kultur- och
fritidsnämnden den 18
december 2019.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 23
mars 2016
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 17
februari 2017
medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för
beslut.

Barnperspektiv
Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, behandlar
frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En
barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Samtliga kontorschefer
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Kommunledningskontoret
Marcus Nybom
Näringslivschef
Näringslivsstaben
Marcus.Nybom@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-09-22

KS 20/0618

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nyteckning av avtal med Stockholm Business
Alliance
Förslag till beslut
Upplands-Bro kommun tecknar avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) i
enlighet med föreliggande avtal.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har medverkat i samarbetet inom Stockholm Business
Alliance (SBA) sedan 1 januari 2006. 33 kommuner var med från starten och idag
omfattar det regionala samarbetet 56 kommuner i åtta län.
Samarbetet fokuserar på två områden: investeringar och etableringar samt
utveckling av kommunernas service till de lokala företagen. Nuvarande avtal med
SBA löper ut den 31 december 2020 varför SBA föreslår, utifrån diskussioner med
representanter för medlemskommunerna, att nya avtal tecknas för perioden 2021 –
2025.

Beslutsunderlag


Följebrev till avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business
Alliance 2021-2025



Avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business Alliance 20212025



Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sedan 2006 har Upplands-Bro kommun medverkat i samarbetet inom Stockholm
Business Alliance. Det regionala samarbetet har succesivt utökats och idag
medverkar 56 kommuner i åtta län. Samarbetet ger kommunen tillgång till resurser
och kompetens som en mindre kommun vanligtvis inte har tillgång till.
Genom samarbetet erbjuds ”en väg in” för internationella företag som söker en
etableringsmöjlighet i SBA-området. SBA tillhandahåller även information om
vad respektive kommun kan erbjuda i form av kommunikationer, byggbar mark,
kompetensförsörjning etc.
Inom samarbetet pågår även ett samordnat kvalitetsarbete för att förbättra
medlemskommunernas tjänster, service och myndighetsutövning gentemot

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

Vår beteckning

KS 20/0618
Kommunledningskontoret
företagen. SBA:s nöjd-kund-index-undersökningar ger möjlighet till jämförelser
med andra kommunerna i regionen och bidrar till ett kontinuerligt
förbättringsarbete i den egna organisationen.
Förvaltningen föreslår att avtal om fortsatt medverkan i samarbetet inom
Stockholm Business Alliance tecknas i enligt med SBA:s förslag. Kostnaden för
samarbetet uppgår till 4 kr per invånare och år.

Barnperspektiv
Ett starkt regionalt samarbete skapar goda förutsättningar för ett livskraftigt
näringsliv där nya arbetstillfällen skapas, vilket stärker arbetsmarknaden även
för barn och unga i regionen och kommunen.

Ida Texell

Marcus Nybom

Kommundirektör

Näringslivschef

Bilagor
1. Följebrev till avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business
Alliance 2021-2025
2. Avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business Alliance
2021-2025
3. Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2020
Beslut sänds till
 Stockholm Business Region

2 (2)
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Stockholm Business Alliance
Avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen

§ 1. Hållbar tillväxt genom ökad attraktionskraft
Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör
noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling, och kontaktintensiva
aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import
och exportflöden. Storstadsregionerna blir därmed viktiga för länders förmåga att attrahera,
utveckla och behålla ekonomisk aktivitet - i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet. Ett nära
samarbete mellan kommuner och en samlad marknadsföring av en region är en förutsättning
för att kunna vara framgångsrik i den internationella konkurrensen om investeringar och
talanger mellan regioner.
För att kunna möta den internationella konkurrensen har partnerskapet Stockholm Business
Alliance bildats inom näringslivsområdet mellan kommuner i Stockholmsregionen. SBAregionen binds samman av att infrastrukturen möjliggör en arbetspendling inom regionen och
av att kommunerna näringsmässigt och funktionsmässigt kompletterar varandra. För att
Stockholmsregionen fortsatt ska kunna attrahera företag, investeringar och talanger är den
internationella flygtillgängligheten från Stockholm - Arlanda avgörande, men också gods- och
persontrafik på järnväg och sjöfart.
Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm
Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska
området Stockholmsregionen (SBA), genom att öka attraktionskraften för människor, företag
och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.

§ 2. Samordning genom Stockholm Business Region
Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av
Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR).
Den strategiska inriktningen och aktiviteterna för partnerskapet beslutas varje år i SBA:s
verksamhetsplan (VP). Verksamhetsplanen tas fram av styrgruppen och beslutas av
kommunstyrelseordföranden vid ett fysiskt eller digitalt möte en gång per år.
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§ 3. Innehåll i samarbetet
Under avtalsperioden fokuserar partnerskapet i huvudsak på områdena Investeringar och
etableringar samt utveckling av kommunernas service till de lokala företagen.
Investeringar och etableringar
Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen
internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinnehållet igenom i alla dessa
branscher. Inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi), Life Science (läkemedel,bio och medicinteknik), och Construction/Infrastructure är Stockholm framgångsrikt.
Stockholmsregionen har också ett gott rykte inom Cleantech (miljöteknik). För att säkerställa
att partnerskapet fokuserar på rätt branscher analyseras kontinuerlig Stockholmsregionens
styrkor inom olika branscher och prioriteringarna uppdateras löpande under avtalsperioden.
Vid en konjunkturavmattning är det viktigt att fokusera på de redan befintliga utlandsägda
företagen i regionen och deras möjligheter att växa och återinvestera. Erfarenheten visar att
cirka 70 procent av återinvesteringarna i en region sker i just utlandsägda bolag.
Det åligger medlemskommunerna att identifiera och paketera sin kommuns styrkor utifrån en
investerares perspektiv. Respektive medlemskommun ska också ta emot och värdera de
etableringsförfrågningar som kommer från SBR. SBR ansvarar för den internationella
marknadsföringen av Stockholmsregionen som investerings- och etableringsort samt bidrar
med stöd och verktyg till det lokala arbetet i medlemskommunerna.
SBR använder vid internationell marknadsföring av Stockholmsregionen det gemensamma
varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Medlemskommunerna förbinder sig att
alltid använda varumärket vid internationell marknadsföring.
Utveckling av service till de lokala företagen - Nöjd-Kund-Index
En god nivå på service till de lokala företagen är en förutsättning för ett gott företagsklimat.
Medlemskommunerna ska årligen genomföra servicemätningen för myndighetsområdena
brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd, livsmedelstillsyn
och upphandling, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Regioners ambitioner för
mätningen Insikt.
Sedan starten har SBA-regionens samlade betyg ökat från NKI 63 (år 2005) till NKI 73 (år
2019), men det finns stora skillnader mellan såväl myndighetsområden som kommuner.
Det åligger medlemskommunerna att driva ett eget utvecklingsarbete för att utveckla servicen
till företag. Medlemskommunerna ska analysera resultatet från servicemätningen, sätta upp
realistiska mål och aktiviteter och genomföra dessa för att öka kundnöjdheten.
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SBR bidrar med stöd och verktyg till det lokala arbetet i medlemskommunerna och att
utveckla och förbättra mätningen. SBR kommer under avtalsperioden att kraftsamla gentemot
de nationella myndigheterna för att utveckla deras service till företag med stöd av den
moderna tekniken.
Konjunkturrapport och nyhetsbrev
Därutöver ansvarar SBR för omvärldsbevakning och spridning av adekvata analyser och
rapporter inom partnerskapet. En konjunkturrapport sammanställs och skickas ut för varje
kvartal för samtliga åtta län inom medlemskapet. Ett nyhetsbrev om SBA:s verksamhet
sammanställs och skickas ut sex gånger per år. Syftet är ge partnerskapet en gemensam bild
av konjunkturen och pågående aktiviteter.

§ 4. Styrgrupp och arbetsgrupp
Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en
styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholms stad (ordf) samt fyra
kommundirektörer från kommuner i Stockholms län (utses inom Storsthlm) samt
kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro Norrköping och Linköping.
Dessutom deltar som föredragande VD och medarbetare på SBR. Denna styrgrupp
sammanträder minst fyra gånger per år, fysiskt eller med digitalt möte.
En arbetsgrupp med näringslivschefer, med samma geografiska sammansättning som
styrgruppen, genomför arbetsmöten minst fyra gånger per år fysiskt eller digitalt.
Arbetsgruppens uppgift är att ta fram underlag till beslut och att komma med förslag till
aktiviteter och arbetssätt som gagnar samarbetet.

§ 5. Finansiering
För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per
invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2021 som första år. SBR skickar ut
faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den 1 januari.
Stockholms stad bidrar med ett fast belopp på 7,5 miljoner årligen.
Vid projektperiodens slut kan styrgruppen fatta beslut om återbetalning till
medlemskommunerna av medel som ej förbrukats. Styrgruppen kan också fatta beslut om att
ej förbrukade medel ska föras över till nästa avtalsperiod, beslutet ska då innefatta en
uppdragsbeskrivning vad medlen ska användas till samt ett datum då dessa ska vara
förbrukade, dock senast inom 6 månader efter avslutad projektperiod

§ 6. Avtalsperiod
Avtalsperioden är 1 januari 2021- 31 december 2025. Om fler än två tredjedelar av
kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner

132 Nyteckning av avtal med Stockholm Business Alliance - KS 20/0618-2 Nyteckning av avtal med Stockholm Business Alliance : Avtal om näringslivssamarbete med Stockholm Business Alliance 2021-2025

med uppsägningstid om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2025 förutsätter det att ett
nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2020 kan
ansluta senare under avtalsperioden efter beslut från styrgruppen.

§ 7. Utvärdering av partnerskapet
SBR mäter kontinuerligt under året antalet investeringar och effekterna på samhällsekonomi
och sysselsättning och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner,
serviceseminarier och resultat. Under år 2024 ska en oberoende utvärdering genomföras av
SBA-samarbetet för avtalsperioden.

§ 8. Tvist
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra
hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk
rätt.
Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt.
Stockholm den

/

2020

För Stockholm Business Region AB

___________________________ den

/

För ________________________ kommun

--------------------------------------------------

______________________________

Finansborgarråd/Ordförande SBR

Kommunstyrelsens ordförande

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Kommunchef
VD Stockholm Business Region AB

2020
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Följebrev till SBA-avtal 2021-2025
Följande dokument syftar till att tydliggöra vilket arbete som ingår i områdena Nöjd-kundindex och Investeringsfrämjande arbete.
Nöjd-kund-index
En god nivå på service till företagen är en förutsättning för ett gott företagsklimat.
Servicemätningen genomförs årligen, vilket är i linje med SKRs (Sveriges Kommuner och
Regioner) ambitioner för mätningen Insikt.
Invest Stockholm ansvarar inom ramen för NKI-arbetet för:
- Att leda SBA:s NKI-råd
- Att det sker en utveckling och koordinering av NKI- och NAI-undersökningen (nöjdanbudsgivare-index gällande upphandling) i samverkan med SKR
- Föredragningar och stöd till SBA-kommunerna gällande NKI-undersökningen
- Erfarenhetsutbyte inom myndighetsutövning
- Konferens inom Nöjd-kund-index
Det åligger medlemskommunerna att driva sitt eget utvecklingsarbete inom NKI. Kommuner
ska analysera resultatet från servicemätningen, sätta upp realistiska mål och aktiviteter och
genomföra dessa för att öka kundnöjdheten. Följande sju myndighetsområden mäts:
brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd, livsmedelstillsyn
och upphandling. Mätningen utvecklas och förbättras i samarbete med SKR och SBAs NKIråd (ett antal kommuner som velat ta extra ansvar för metod och utveckling).
Investeringsfrämjande arbete
Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen
internationellt ligger i yttersta framkant.
Grunden i det investeringsfrämjande arbetet är att attrahera utländska företag till
Stockholmsregionen. Det är dock viktigt att vara flexibel i arbetssätt utifrån behov och
konjunktur. Utbrottet av Covid-19 och andra större händelser i världen och ekonomin kan
leda till ett minskat intresse från utländska företag och därför kan arbetet inom SBA tillfälligt
vridas om till att istället stötta befintliga lokala, utlandsägda företag. Syftet är att, tillsammans
med kommunerna, stötta företagen för att de fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet. Invest
Stockholm har också ett samarbete med andra aktörer t ex nationella Business Sweden som
med sina verktyg kan hjälpa Invest Stockholm att stötta företagen i regionen.
Invest Stockholm ansvarar för det investeringsfrämjande arbetet med:
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- att marknadsföra och paketera Stockholmsregionens styrkor mot målgrupperna utländska
investerare, företag och talanger.
- att bearbeta olika utländska branscher/marknader med anpassat material för målgrupperna
- säljaktiviteter på utvalda mässor och event
- att ge råd och stöd till medlemskommuner kring hur man förbättrar sitt erbjudande till
investerare
- att hålla seminarier och utbildningar för medlemskommuner inom området
- att agera facilitator och marknadsförare i kontakter med offentliga och privata organisationer
- att agera one-stop-shop gentemot investerare
- att hantera förfrågningar från investerare och förmedla information till medlemskommuner
- att sammanställa kommunernas enskilda erbjudanden till en samlad paketering till
investeraren där vi lyfter gemensamma styrkor
- att vid större, komplexa etableringar (ex datacenters) samarbetar Invest Stockholm med flera
aktörer för att processen ska blir smidig och enkel
- att ge strategiskt stöd till kommuner i syfte att de ska kunna svara upp mot investerarnas
önskemål ( ex ha en framförhållning i framtagande av detaljplanerad mark)
- att delta i mindre och större konferenser (svenska och utländska) och vid scenframträdanden
marknadsföra regionens styrkor
- att stötta kommuner i Retention- och Expansionarbete – dvs arbeta med de befintliga
utlandsägda bolagen i kommunerna och förebygga varsel och assistera dem i att växa

Marknadsföringen av regionen genomförs på flera sätt och är viktig. Det är en stor konkurrens
regioner emellan i världen och de största närliggande konkurrenterna för vår region är Berlin,
Paris, Köpenhamn och Amsterdam.
Invest Stockholm ansvarar för marknadsföring och kommunikation av regionen genom:
- marknadsföringskampanjer för att öka kännedomen om Stockholmsregionens styrkor och
värderingar gentemot målgrupperna utländska investerare, företag och talanger
- att positionera Stockholm som en av de mest kreativa regionerna i världen
- leadsgenerering genom vår digitala kommunikation via investstockholm.com och även
sociala medier (instagram, facebook, linkedin,twitter, youtube och WeChat)
- digital PR, nativeartiklar i samarbete med The Local och pressaktiviteter, t ex
pressmeddelanden vid etableringar, lansering av rapporter och PR-aktiviteter för att framhäva
Stockholmsregionens styrkor
- paketering av affärsmöjligheter, investeringspotential och framträdande sektorer i rapporter
- framtagande av strategiskt rätt material och underlag till internationella mässor och event
- att stötta kommunikatörer i SBAs medlemskommuner i deras internationella marknadsföring
- att arrangera en konferens per år för målgruppen kommunikatörer
- att förse SBA-medlemmar med relevant information genom SBAs nyhetsbrev sex ggr per år
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Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0663

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Upplands-Bro kommuns deltagande i ett
samordningsförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av
Samordningsförbundet.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen.
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för
samordningsförbundet.
Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige.
Gymnasie- och Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att
utreda en fortsatt utvidgning av Samordningsförbundet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret bedömer att när de praktiska förutsättningarna är
utredda behöver budget hanteras, vilket sker i samband med ansökan om
medlemskap.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober



Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
den 24 september 2020

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

Ärendet
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (genom
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Gymnasie- och
Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå Kommunstyrelsen
och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av
Samordningsförbundet.
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta.
Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen
lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna –
kommuner, regioner och staten. Det ska också finnas en förbundsordning.
Beslutsprocess inför anslutning till samordningsförbundet
En förutsättning för ansökan är att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och
arbetslivsnämnden i uppdrag att för Upplands-Bro kommun ansöka om
medlemskap i samordningsförbundet. Därefter tas ärendet upp i förbundets
styrelse för godkännande av inkommen ansökan.
Den nya förbundsordningen (förbundets stadgar) ska därefter godkännas av
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Gymnasie- och arbetslivsnämnden
samt kommunstyrelserna i Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun. När
samtliga parter har skrivet under den nya förbundsordningen är Upplands-Bro
kommun medlem i förbundet. Det tar tid att gå igenom nödvändiga instanser,
beslut plus revideringar av delegationsordningar behöver upp i nämnd under
hösten, vilket innebär att ett medlemskap tidigast kan komma att gälla från och
med 2021.
Organisation
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 4 ledamöter och 4
ersättare från respektive medlemsmyndighet. Det finns också en
beredningsgrupp som utgör ett stöd för tjänstemännen inför beslut kring
förbundets insatser. En annan uppgift är att identifiera nya samverkansbehov,
som sedan kan leda till nya insatser. Beredningsgruppen består av högre
tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad följer lag Finsam (2003:1210) och
har organiserat sig enligt följande:
Förbundet har 4 medlemsparter och för varje part finns en ägare:


Arbetsförmedlingen
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Försäkringskassan



Region Stockholm



Sundbybergs stad

Parterna har utsett en styrelse och styrelsen är högsta beslutande organ:


Ordförande



Vice ordförande



Ledamöter (2 st)



Ersättare i styrelsen (4 st)

Förbundschef och kansli:


Förbundschef



Ekonomistöd

Beredningsgrupp
Revisorsbiträde
Revisorer
Kansliet har arbetat sedan första juli 2018 och består idag av förbundschef,
som på styrelsens uppdrag arbetar med bl.a. strategiska frågor, samordning,
ekonomi, administration och information, samt som en processtödjare. Kansliet
har även ett uppföljningsansvar. Kansliet har sitt säte i Allaktivitetshuset på
Sturegatan 10 i Sundbyberg.
Verksamhet
Kartläggning och analys av målgruppen unga
Förbundet arbetar med att kartlägga gemensamma utvecklingsområden och
samordningsbehov. Arbetsintegrerade sociala företag, supported employment
och anpassade arbetsplatser hos företag är exempel på riktat stöd för
målgruppen.
Utveckla strukturer mellan myndigheter
Förbundet anordnar regelbundet gemensamma forum för att utveckla och
underhålla nätverksstrukturer samt främja samarbete mellan myndigheter.
Operativa insatser direkt till medborgaren
Förbundets rådgivande handläggarteam arbetar över myndighetsgränserna för
att ge invånare och tjänstemän råd och vägar till möjliga insatser hos respektive
medlemsorganisation. Teamet arbetar för att skapa och underhålla en
samordnad och effektiv process.
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Fördelar
 Underlättar samordning för att söka medel (statsbidrag och EU-bidrag)
från t.ex. Europeiska socialfonden (ESF) och Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


Fyrpartssamverkan, samtliga fyra parter träffas samtidigt.



Bättre stöd till kommuninvånare i målgruppen arbetssökande.

Risker
 Risk att tappa den lokala förankringen med ett kansli som ligger utanför
kommunen.


Risk att de olika ingående parterna har olika infallsvinklar/prioriteringar
och att det blir svårt att komma överens om färdriktning.



Kommunen behöver ha en kontaktperson gentemot förbundet, men
troligtvis behöva ha kvar befintliga kontaktpersoner mot de ingående
parterna. Kan med fördel vara en och samma person/personer.



Risk för kostnader för planerade åtgärder.

Ekonomi
Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska staten
bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, regionen med
en fjärdedel samt den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. I
dagsläget har förbundet en total budget på cirka 2 mnkr för ungefär 53 000
invånare. Sundbyberg stads andel i budgeten är 500 tkr. Om Upplands-Bro
kommun skulle bli aktuell för ett medlemskap kommer invånarantalet stiga till
ungefär 83 000 invånare sammanlagt och, med samma andel i budgeten, en
bedömning om att den totala budgeten ökas till cirka 4 mnkr.

En uppskattning av kostnadsfördelning i ett framtida förbund med
kommunerna Sundbyberg och Upplands-Bro skulle se ut enligt nedan:
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Budgetprocessen
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets
verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre
åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott
kan överföras till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål
för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för
nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med
förbundsmedlemmarna om budgeten.

Barnperspektiv
Föräldrars etablering i arbete utgör en stark skyddsfaktor för barns hälsa. Att
växa upp i en familj med ett långvarigt utanförskap i förhållande till
arbetsmarknaden och möjlighet till egenförsörjning medför risker senare i livet.
sina liv främjar barns utveckling.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Sara Lauri
Kanslichef
Bilagor
1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den
24 september 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum:

2020-09-24

Utredning av Upplands-Bro kommuns
deltagande i ett samordningsförbund
Dnr GAN 20/0075

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av
Samordningsförbundet.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen.
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för
samordningsförbundet.
Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020.

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av
Samordningsförbundet.

Beslutet skickas till:


Kommunfullmäktige
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Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0665

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Organisationsförändring för
arbetsmarknadsenheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021.

Sammanfattning
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd,
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till
Socialnämndens ansvarsområde.
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen
organisationsförändring.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde



Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde



Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME

Ärendet
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Uppdraget syftar till att
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
enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning.
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt
prioritera insatser som leder till egen försörjning.
Deltagande i verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt
bistånd, Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde.
Målet med samarbetet är att den enskilde ska nå egen försörjning genom
insatser från AME. För att åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och
handläggning föreslår Centrum Vuxenutbildning och Arbetsmarknads att AME
organisatoriskt övergår till att ligga inom Socialnämndens ansvarsområde.
Rapporten beskriver argument för en förflyttning där flera områden berörs. De
fördelar som lyfts fram berör sekretessfrågor, helhetssyn och gemensam
arbetsmetod, effektivitet och målstyrning samt kvalitet och rättssäkerhet.
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen
organisationsförändring.
Rapporten beskriver hur genomlysningen har genomförts och hur planering för
övergång ska se ut. Rapporten redogör slutligen för de kommande utmaningar
som har uppmärksammats och som berör nationella och övergripande frågor
såsom landets arbetsmarknadspolitik samt pågående och förväntade effekter av
Coronavirusets spridning.
Budgetjusteringar med anledning av den organisatoriska förändringen kommer
att hanteras i samband med ”Övergripande mål och budget för 2021”.

Barnperspektiv
Det förslag till beslut som ges Gymnasie- och arbetslivsnämnden har som mål
att öka självförsörjning hos biståndstagare. Barn och ungas livssituation är
starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. Egen försörjning med ökad
självständighet hos vårdnadshavare och andra vuxna runt barnet utgör goda
förebilder för barn.
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1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde
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Beslut sänds till
 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret
 Enhetschef AME

3 (3)

134 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-2 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Förslag till organisationsförändring för Arbetsmarknadsenheten0.pdf

Förslag till
organisationsförändring
AME
En rapport och genomlysning av uppdrag för en ändamålsenlig
organisation
2020-09-10
carin.haglind@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se

134 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-2 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Förslag till organisationsförändring för Arbetsmarknadsenheten0.pdf

Förslag till organisationsförändring AME

Innehåll
1

Inledning ................................................................................................ 3
1.1 Bakgrund ....................................................................................................3
1.2 Syfte ...........................................................................................................3
1.3 Mål med kommunens verksamhet .............................................................3

2

Styrande lagstiftning .............................................................................. 4
2.1 Kommunallagen .........................................................................................4
2.2 Socialtjänstlagen ........................................................................................4
2.3 Systematiskt kvalitetsledningssystem ........................................................5

3

Organisation idag ................................................................................... 5
3.1 Metod och uppdrag ....................................................................................5
3.2 Målgrupper .................................................................................................6

4

Tillvägagångssätt för genomlysning ....................................................... 6
4.1 Intervjuer ....................................................................................................6
4.2 Resultat ......................................................................................................6

5

Argument för organisationsförändring .................................................... 7
5.1 Organisation ...............................................................................................7
5.2 Sekretessproblematik .................................................................................8
5.3 Helhetssyn och gemensam arbetsmetod ....................................................8
5.4 Effektivitet och målstyrning.......................................................................8
5.5 Kvalitet och rättssäkerhet ...........................................................................8

6

Planering för verksamhetsförändring...................................................... 9
6.1 Organisation ...............................................................................................9
6.2 Risk- och konsekvensanalys ......................................................................9

7

Kommunövergripande strategiskt arbete .............................................. 10

8

Framtida utmaningar ............................................................................ 10
8.1 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag................................................10
8.2 Coronakrisen ............................................................................................10

2

134 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-2 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Förslag till organisationsförändring för Arbetsmarknadsenheten0.pdf

Förslag till organisationsförändring AME

1

Inledning

1.1

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten (fortsatt benämnd som AME) var fram till den 1 april
år 2016 organiserad under Socialnämnden (SN). Den 1 april år 2016 flyttades
enheten över till Kommunstyrelsen. Syftet med organisationsförändringen var
att få en bättre samordning med näringslivet och vuxenutbildningen med mål
om att få ut fler klienter i arbete.
Sedan den 1 januari år 2019, då en ny nämnd inrättades, är AME organiserad
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). Nämnden ansvarar för
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare
(SFI), särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att
människor kommer i arbete eller utbildning och vidare i egen försörjning.
AME arbetar med medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet.
Uppdraget syftar till att enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå
egen försörjning. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den
enskildes behov samt prioritera insatser som leder till egen försörjning. Fokus
ska vara på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället
för passivt bidragsmottagande.

1.2

Syfte

Denna rapport ska beskriva och analysera samarbetet som sker mellan SN och
GAN och presentera en ändamålsenlig och effektiv organisation.

1.3

Mål med kommunens verksamhet

Målet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att klienter/deltagare, med
arbetslöshet som huvudsakligt skäl för uppbärande av försörjningsstöd, ska gå
från bidragsberoende till självförsörjning. Vägen till självförsörjning kan se
olika ut. Några kan efter prövning av arbetsförmåga och utredning av hälsa
konstateras sakna realistiska möjligheter till lönearbete. Då kan andra
möjligheter till försörjning bli aktuella och socialförsäkringssystemet erbjuda
mer hållbara och lämpliga ersättningar än försörjningsstöd från kommunen.
Andra når sitt mål genom att, efter anordnad praktik, gå ut i ordinärt
lönearbete, och vissa kan med stöd gå direkt till den öppna arbetsmarknaden.
Det organisationsförslag som rapporten resulterar i ska möta mål om att
utnyttja kompetens och resurser på ett ändamålsenligt sätt samt säkerställa
följsamhet mot lagstiftning.
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2

Styrande lagstiftning

2.1

Kommunallagen

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde med Arbetsförmedlingen
som den myndighet som omsätter de statliga målen och uppdraget i praktiken.
Dock har kommunerna starka motiv för att spela en aktiv roll i
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshet är kostsam för kommunerna då den
leder till uteblivna skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. I
kommunallagen definieras vad kommunen får åta sig frivilligt. Två andra lagar
styr kommunernas möjligheter och skyldigheter att påverka den lokala
utvecklingen. I Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) tydliggörs
kommunernas uppgift att främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet. I Lag
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) föreskrivs att ”kommunerna får,
efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.”

2.2

Socialtjänstlagen

I Socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 §, tydliggörs att den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt.
Biståndet ska tillförsäkra den enskildes skäliga levnadsnivå och utformas så att
det stärker möjlighet till ett självständigt liv.
Av SoL kap 4, 4 § framgår att Socialnämnden får begära att den som får
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv.
Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.
Socialtjänsten har det dubbla uppdraget att utreda och fatta beslut om rätten till
försörjningsstöd samt att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. Vägen till
självförsörjning kan se olika ut men de dominerade interventionsformerna
utgörs av olika former för arbetsmarknadsaktivering.
Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknadsinriktning är en av
hörnstenarna i den svenska ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är
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mångtydig och handlar både om arbetsmoral och ansvar och om den enskildes
rätt. Socialtjänsten ska i sitt arbete utreda den enskildes förmåga och
förutsättningar att ta emot arbetsinriktad insats. Orsaker till hjälpbehov kan
variera stort och ofta är stora sociala problem dominerande. Hur väl
socialtjänsten lyckas att nå mål om egen försörjning för den enskilde beror
därmed ofta på hur omfattande övrig social problematik ser ut.

2.3

Systematiskt kvalitetsledningssystem

Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det inom verksamheten finns ett
ledningssystem i enlighet med föreskrift från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9.
Föreskriften gäller både vid myndighetsutövning med de beslut om insats som
fattas, samt genomförande av insats. Ett ledningssystem gör det möjligt att
styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Med stöd
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. På så sätt säkras
den kvalitet man önskar att verksamheten ska ha.
Dokumenterade processer och rutiner för arbetet ger en god grund för ordning
och reda. För nu berörda områden har fungerande samverkansprocesser stor
betydelse för en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

3

Organisation idag

Utredning och beslut om försörjningsstöd fattas idag inom enheten ekonomiskt
bistånd som är organiserad inom socialkontorets myndighetsenhet. För de
personer som efter utredning beviljas försörjningsstöd och som kan komma
ifråga för arbetsmarknadsinsatser fattas beslut enligt SoL 4:1 om bistånd i form
av arbetsmarknadsinsats.
Bistånd om arbetsmarknadsinsats verkställs genom att AME tar emot uppdrag.
Arbetsmarknadsenhetens insatser består av jobbsökargrupp, kartläggning, Åter
i arbete (prioriterade grupper unga vuxna och deltagare med barn), Kom i Jobb
(visst antal platser för personer med rätt till Nystartsjobb samt tillgång till
legitimerad psykolog för arbetspsykologiska utredningar och karriärplanering),
OSA-anställningar (Offentligt Skyddad Anställning) samt Extratjänster.

3.1

Metod och uppdrag

AMEs uppdrag är att bedöma den enskildes förmåga, utreda eventuella hinder,
coacha och erbjuda praktisk hjälp i arbetssökandet. AME och uppdragsgivande
enhet, enheten ekonomiskt bistånd, ska tillsammans regelbundet följa upp
resultat av insats samt vilka förflyttningar som den enskilde gör med mål om
egen försörjning. Den enskildes rätt till försörjningsstöd avgörs av hur väl
denne följer planerad aktivitet på AME.

5
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3.2

Målgrupper

De som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser skiljer sig från de som får
insatser från Arbetsförmedlingen. Deltagare i kommunens regi har ofta ett
högre och mer långvarigt mottagande av försörjningsstöd och utgörs av de som
står längre från arbetsmarknaden. Att det förhåller sig så är naturligt då det
kommunala uppdraget inom arbetsmarknadsområdet primärt utgörs av grupper
av arbetssökande som uppbär försörjningsstöd och inte deltar i någon insats i
Arbetsförmedlingens regi.
Utbildningsnivån är generellt låg, utrikesfödda utanför västvärlden är
överrepresenterade och unga vuxna utan fullföljt gymnasium blir allt fler.
Det vore en förenkling att påstå att flertalet av de som uppbär ekonomiskt
bistånd enbart har arbetslöshet som hinder för egen försörjning. För många av
de som uppbär försörjningsstöd är inte arbetslösheten det huvudsakliga skälet
för att man inte kan försörja sig, i många av dessa fall är inte
arbetsmarknadsinsatser aktuella. Omfattande psykosociala svårigheter såsom
bostadslöshet, missbruksproblematik och psykisk ohälsa påverkar i hög grad
framgången i en tänkt arbetsmarknadsinsats.

4

Tillvägagångssätt för genomlysning

4.1

Intervjuer

Intervjuer har under sommaren år 2020 genomförts med chefer och
medarbetare inom Socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten. Detta i syfte att
få en bild av vad som idag fungerar bra och därmed viktigt att tillvarata, men
också för att se vilka identifierade förbättringsområden som medarbetare och
chefer ser.

4.2

Resultat

För att motverka inlåsningseffekten har Arbetsmarknadsenheten inom projektet
Kom i Jobb infört regelbundna ärendedragningar där representanter från
vuxenenheten har fungerat som länken mellan klienternas/deltagarnas
socialsekreterare och arbetskonsulenter. Denna täta samverkan har varit en
förutsättning för projektets utförande och en tydlig framgångsfaktor. En fortsatt
utveckling med en tydligare inkludering av klienten/deltagaren i detta
samarbete skulle inom gemensam förvaltning utgöra ett naturligt nästa steg.
Det finns ett behov av tydligare dokumentering av rutiner och processer samt
att ledningssystem och kvalitetsuppföljning utförs i enlighet med kraven i
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SOSFS 2011:9. Det är även eftersträvansvärt med snabbare insatser efter beslut
om insats samt tätare uppföljning av resultat av beslutad insats.
Av genomförda intervjuer framgår att det finns önskemål om regelbunden
redovisning av resultat av genomförd insats som underlag för diskussion om
den motsvarar de behov som finns hos deltagaren. Deltagare i vissa av AMEs
arbetsmarknadsinsatser blir idag kvar under lång tid och liknar mer en
sysselsättning än ett steg mot målet om egen försörjning. Med ett aktivt
samarbete med tät uppföljning kan flera av de som har arbetsförmåga ta nästa
steg mot en mer arbetsorienterad lösning. På så sätt kan de platser som AME
erbjuder få större omsättning. Risken för att deltagare fastnar ska minimeras.
En ny organisation med helhetsfokus har möjlighet att utveckla mer
ändamålsenliga insatser, samt agera mer följsamt gentemot
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rådande arbetsmarknadsläge.
En sammanhållen organisation underlättar en framtida anslutning till ett
kommunalt samordningsförbund. Målet är en bättre samverkan med andra
myndighetsgemensamma aktörer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Regionen) vilket kan ses som en förutsättning för att kunna arbeta effektivt
med en svår målgrupp.

5

Argument för organisationsförändring

5.1

Organisation

Försörjningsstöd ligger organisatoriskt inom Socialnämndens ansvarsområde. I
handläggningen utreds rätten till försörjningsstöd. Som villkor äger nämnden
rätt att kräva deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet. Detta görs genom att fatta ett biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen. Verksamheten har också ett uppföljningsansvar för att säkra
att biståndet ger det resultat som är önskad och att den enskilde bidrar till
förändring genom aktivt deltagande.
Det beviljade biståndet verkställs idag av annan nämnd, Gymnasie- och
arbetslivsnämnden, inom enheten AME.
En förflyttning av AME till Socialnämnden ger ökad tydlighet i politisk
viljeinriktning och arbetsmarknadsfrågorna kan tillvaratas på ett sammanhållet
sätt. Socialnämnden får ansvar för hela kostnadskedjan vilket ger ett tydligt
incitament för nämnden att prioritera arbetsmarknadsfrågorna. Även om det
vore en förenkling att påstå att det finns ett linjärt samband mellan resurser
lagda på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kostnader för
försörjningsstöd finns det ett symbolvärde och en logik i att dessa två
verksamheter ligger inom samma nämnd.
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5.2

Sekretessproblematik

Socialtjänstens arbete styrs av regler i offentlighets- och sekretesslagen vilket
betyder att information om en enskilds personliga förhållanden ska hanteras
varsamt. Om risk finns för att uppgifter kan skada den enskilde eller närstående
till denna råder sekretess. Även om den så kallade inre sekretessen följer
samma krav på skydd för den enskilde försvåras samarbetet av att
biståndsbeslut och uppföljningsansvar inte ligger inom samma nämnd som
insatsen. Effektivt och ändamålsenligt samarbete ger den enskilde ökad kvalitet
i de tjänster som ska tillhandahålls.

5.3

Helhetssyn och gemensam arbetsmetod

Gemensamma, lättillgängliga och kända processer ger struktur och minskar
risken för att bitar faller bort. En känd och dokumenterad arbetsmetod ger
också gott underlag för att utvärdera resultat och för analys av vad som
behöver förbättras. Genom att tillhöra samma organisation kan sådana metoder
arbetas fram tillsammans och ger då också en känsla av gemensamt ansvar för
dess efterlevnad.
En förflyttning av Arbetsmarknadsenheten innebär att viktig kompetens kring
arbetsmarknadsinsatser och målgruppen tillförs Socialnämnden.

5.4

Effektivitet och målstyrning

Personer som under en längre tid är beroende av försörjningsstöd lever i en
osäker ekonomisk tillvaro då rätten till bistånd omprövas varje månad.
Bidragsberoende påverkar den enskilde på många sätt. Förutom begränsat
handlingsutrymme påverkas ofta den psykiska och fysiska hälsan och känslan
av utanförskap och marginalisering.
Ju snabbare ett bidragsberoende kan brytas desto bättre utsikter och framtidstro
ges den enskilde. En snabb väg ut i sysselsättning är en framgångsfaktor som
ska tas tillvara. Genom att korta ner beslutsvägar, att kontinuerligt och tätt följa
upp resultat och att arbeta med medvetna prioriteringar i nära samverkan ökar
sannolikt möjligheten för fler att nå målet om egen försörjning.

5.5

Kvalitet och rättssäkerhet

För att säkra och följa upp de verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen
ska verksamheten ha ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9.
Socialkontoret har utarbetade rutiner och har god kännedom om krav som
följer av lagstiftningen avseende lex Sarahhantering, synpunktshantering,
rättssäker dokumentation, egenkontroller och kvalitetsuppföljning. AME har en
skyldighet att arbeta enligt SOSFS 2011:9 men saknar den rutin och kompetens
som socialkontoret kan erbjuda. Socialtjänstlagens innebörd är väl förankrad
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och känd inom socialkontoret. En förflyttning av AME till Socialnämnden
möjliggör förbättrad efterlevnad av SOSFS 2011:9 och därmed förutsättningar
för ökad kvalitet.

6

Planering för verksamhetsförändring

6.1

Organisation

Målsättningen är att förflyttningen av Arbetsmarknadsenheten till
Socialnämnden sker 1 januari år 2021. Ansvaret för samtliga medarbetare och
lokaler övergår till Socialnämnden.
Parallellt med överflyttningen av verksamheten kommer en
organisationsöversyn inom Socialkontoret att genomföras under hösten år
2020. Målsättningen är att bibehålla Arbetsmarknadsenhetens tydliga uppdrag
gällande arbetsmarknadsinsatser.

6.2

Risk- och konsekvensanalys

Presenterat förslag innebär att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) och Vuxenutbildningen inte flyttas över till Socialnämnden. Dock
förutsätter framgång i dessa frågor ett fortsatt tätt samarbete mellan enheterna.
Ett särskilt fokus på effektkedjan ekonomiskt bistånd-arbetsmarknadsinsatservuxenutbildning-näringslivsfrågor är prioriterat för att nå framgång för
målgruppen.
Kommunens aktivitetsansvar bedöms inte ha en naturlig tillhörighet till
Socialnämnden då målet med ansvaret i första hand är att motivera ungdomen
att återgå till och fullfölja sina studier. Organisatorisk tillhörighet för KAA
kommer att utredas vidare under hösten år 2020.
Transportdelen av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har under lång tid haft
svårigheter med dimensionering och planering vilket har lett till en omställning
till en intäktsbaserad modell för finansiering. En flytt av AME till
Socialnämnden skulle innebära möjlighet till en långsiktigt hållbar lösning då
Socialkontoret står för den största delen av transportbeställningarna.
Den risk som finns i uppdelning i olika nämnder kan minimeras genom
upprättande av dokumenterade processer och en bibehållen struktur för
samverkan mellan berörda nämnder.
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7

Kommunövergripande strategiskt arbete

Kommunens medverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området är bredare
än att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser. Kommunen har också andra
uppgifter, obligatoriska som frivilliga. Framgångsrikt arbete inom
arbetsmarknadspolitiken förutsätter samordnat strategiskt arbete med tydliga
mål och prioriteringar som resulterar i aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning.
En kommunal arbetsmarknadsstrategi har tagit fram under hösten år 2020 vars
mål är att samordna kommunens olika strategiska perspektiv kring utbildning,
näringsliv och arbetsmarknadsinsatser till en gemensam metod för ett
långsiktigt hållbart samhälle.

8

Framtida utmaningar

8.1

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag

Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en omvälvande tid. Arbetsförmedlingen
reformeras i grunden och omställningsarbetet pågår sedan år 2019 och ska
fortsätta till år 2021. Kommunen är starkt beroende av det statliga åtagande
som Arbetsförmedlingen har i den nödvändiga samverkan som krävs för att
komma tillrätta med arbetslösheten.
De grupper som står längst från arbetsmarknaden är de som kommunen möter.
Det är också de som får uppenbara svårigheter då många av
Arbetsförmedlingens lokala kontor försvinner. Individer med komplexa behov
behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete.
Samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden riskerar att bli
sämre i spåren av myndighetens förändringar.
Sämre stöd till arbetssökande ökar kommunens kostnader för försörjningsstöd
och för arbetsmarknadsinsatser.

8.2

Coronakrisen

Effekterna av Coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör
viktiga instegsjobb för både utrikes födda och unga. Därtill skapar en högre
arbetslöshet en tuffare konkurrens för de som redan står långt ifrån
arbetsmarknaden.
En särskilt viktig grupp att uppmärksamma är de unga som idag varken arbetar
eller studerar samt de unga som bedöms ligga i riskgruppen att träda in i en
sådan livssituationen under de kommande åren. Ökade kostnader i
försörjningsstöd får målgruppen prognostiseras öka samt bli långvariga.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum:

2020-09-24

Förslag till organisationsförändring för
Arbetsmarknadsenheten
Dnr GAN 20/0076

Beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari
år 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S), Birgitta
Holmström (S) och Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig till förmån för eget
förslag till beslut.

Sammanfattning
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd,
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till att
ligga inom Socialnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag


Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME

Förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och
arbetslivsnämnden till Socialnämnden.
2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari
år 2021.

9 (16)

betsmarknadsenheten - KS 20/0665-2 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 9-24-0--20 - Förslag till organisationsförändring för Arbetsmarknadsenheten.pdf

PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss med
följande motivering:
” Med uppdrag att underlaget, Förslag till organisationsförändring,
kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en
organisationsförändring.”
Khurshid Chowdhury (V) yrkar på återremiss.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner därefter att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i
enlighet med liggande förslag.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och
Birgitta Holmström (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:
”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta
i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till
kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till
organisationsförändring, behöver kompletteras med argument mot en
förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys
gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.”
Beslutet skickas till:



Enhetschef vuxenenheten socialkontoret
Enhetschef AME
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 47

2020-09-29

Förslag till organisationsförändring
AME
Dnr SN 20/0277

Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från Gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden.
2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021.

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet.

Beslutsunderlag



Socialkontorets tjänsteskrivelse
Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden.
2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-29

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna är positiva till denna förändring, men vi beklagar att det
hittills inte finns någon ”migrationsplan” för denna sammanslagning av 2 helt
olika enheter. SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i
socialkontorets verksamhet skall genomföras.
Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur AME-gruppen förväntas
arbeta internt med informationsöverföring till/från socialkontoret, formell
rapportering internt/externt samt grundläggande arbetsprocesser, t.ex.
kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga enheter inom
socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s organisation.”
Beslutet skickas till:



Enhetschef vuxenenheten socialkontoret
Enhetschef AME
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Effektiv Samordning för Trygghet - EST
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning för
Trygghet, i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i UpplandsBro kommun.

Sammanfattning
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en arbetsmetod som kan användas
som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokal nivå.
Målet med EST är att effektivisera det situationellt brottsförebyggande- och
trygghetsfrämjande arbetet för att minska otrygghet i det offentliga rummet,
genom att sätta in tidiga brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser när
problem uppstått eller för att förebygga eventuella problem.
EST innebär samverkan med relevanta aktörer på ett strukturerat sätt.
Tillsammans genomförs informationsinsamling och analys av lägesbilden,
prioritering av insatser samt uppföljning av det utförda arbetet. Arbetsmetoden
är en modell i fem steg: Kartläggning/informationsinsamling, analys, insatser,
uppföljning samt återkoppling.
I informationsinsamlingen/kartläggningen medverkar alla kommunens kontor,
polis, bostadsbolag, bevakningsbolag och andra relevanta aktörer såsom
nattvandrare, grannstöd och föreningar. Styrgrupp är Förebyggande rådet, med
representation från alla kommunens kontor, polisen, det kommunala
bostadsbolaget Upplands-Brohus och räddningstjänsten. Samordningsgrupp för
arbetet består av representant från Enheten för Trygghet och prevention,
lokalpolis och Upplands-Brohus.
Den 18 september beslutade Trygghetsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen
att anta arbetsmetoden EST – Effektiv Samordning för Trygghet, i det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober.



Handbok för EST

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Ärendet
Syftet och målet med EST
Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt
trygghetsskapande arbete som polis, kommun och andra aktörer utför.
Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och
tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden,
prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet
uppfyllas.
Målet är att effektivisera det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande
arbetet för att minska otryggheten genom att sätta in tidiga brottspreventiva och
trygghetsfrämjande insatser när problem uppstått eller håller på att uppstå, och
därmed öka tryggheten i det offentliga rummet.
I EST strävas efter att arbeta enligt ett problemorienterat perspektiv, även kallat
kunskapsbaserad brottsprevention.
Arbetsmetoden
Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod som kan användas som en
del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokal nivå.
Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är grunden för EST.
EST bygger på att aktörer såsom polisen, kommunen och det kommunala
bostadsbolaget, med fler, samarbetar och utarbetar veckovisa gemensamma
lägesbilder över otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat
sätt kunna samordna insatser mot otrygghet. Samverkan är helt central i
arbetsmetoden.
EST utgår från den så kallade problemorienterade modellen för lokalt
brottsförebyggande arbete som har beskrivits i olika skrifter från
Brottsförebyggande rådet. I dessa skrifter lyfter man fram vikten av att arbeta
kunskapsbaserat. Här beskrivs exempelvis att kartläggning och analys av den
lokala problembilden samt vetskap om vad som kan påverka människors känsla
av trygghet är centralt för att kunna sätta in verksamma insatser. Utvärdering
och/eller uppföljning är likaså viktigt för att kunna följa om de insatser man
satt in gett något resultat. Lika viktigt är att de resultat man får från utvärdering
eller uppföljning också återkopplas till verksamheten. EST är tänkt att
användas på kommunens totala problembild, med kontinuerliga insatser och
uppföljning.
Varje vecka görs en informationsinsamling/inventering av den totala
problembilden i kommunen för att snabbt kunna sätta in insatser mot de
problem som uppstår kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka områden som
är i störst behov av insatser samt vilka områden man har störst möjlighet att
påverka problembilden i. Tre områden prioriteras primärt och det är i dessa
områden man fokuserar insatserna under kommande kvartal. På årsbasis görs
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en detaljerad analys och uppföljning där man närmare studerar vilka insatser
under året som har samband med positiva utfall. Detta dokumenteras och
återkopplas till verksamheterna.
Fokus ligger i alla tre leden, vecka/kvartal/år, på att analysera vilka problem
som finns och vad man kan göra åt dem.
I alla tre leden görs också uppföljningar av de insatser som man använt sig av
för att kunna avgöra om man ska fortsätta med insatserna, utöka insatserna,
byta insatser eller avsluta dem. Om man inte genomför dessa moment är risken
stor att man missar viktig information, exempelvis att de insatser man sätter in
inte är de som har bäst verkan och att man fortsätter med insatser trots att
problemen försvunnit eller trots att de inte påverkade problemet på det sättet
som man hade hoppats.
Genom en sådan process är tanken att effektivisera trygghetsarbetet och skapa
ett arbetssätt som bygger på samordning av kunskap från flera olika
samhällsaktörer.
Man arbetar enligt modellen i fem steg: Kartläggning/informationsinsamling,
analys, insatser, uppföljning samt återkoppling.
Stegen i EST:s arbetsprocess:
1. Kartläggning/Informationsinsamling, skapande av en
samlad/gemensam lägesbild. Varje vecka samlar de olika aktörerna på
ett strukturerat sätt in information om olika indikatorer på otrygghet.
Informationen sparas för att möjliggöra uppföljning och jämförelse över
tid.
Metoden har stöd i ett IT-system som heter Embrace och som kommunen
sedan mars 2020 arbetar med. I Upplands-Bro innebär
kartläggning/informationsinsamling att vi genom Embrace veckovis samlar in
information från en rad olika aktörer som fungerar som inrapportörer. Dessa är
bland andra fältassistenter/Trygghets- och preventionsenheten,
föreningsvandrare/nattvandrare, grannstödsförare, MTR/Nobina,
ungdomsstödjare och SIG (social insatsgrupp)/Socialkontoret, Tekniska
kontoret, fritidsgårdsföreståndare/Kultur och fritidskontoret,
Utbildningskontoret, väktare/Rapid, BID Bro utveckling, Upplands-Brohus och
Hembla. Relevant information från polisen förs också in i systemet. Med
samordning på Trygghets- och preventionsenheten sammanställs informationen
varannan vecka.
2. Analys. Sker varannan vecka i samordningsgruppen, men framförallt
vid de så kallade kvartals- eller tertialuppföljningarna inom ESTarbetet. I analysen riktas fokus mot sammanhanget där den
otrygghetsskapande händelsen har uppstått och vilka de bakomliggande
orsakerna till de otrygghetsskapande händelserna kan vara. Till dessa
möten kommer representanter från alla ovan nämnda verksamheter att
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bjudas in. Vi kommer också att dela all information med polis och
räddningstjänst, även om de ej fungerar som direkta inrapportörer i
systemet.
3. Insatser. EST-arbetssättet inriktar sig i sitt nuvarande utförande primärt
på situationellt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och
åtgärder. Hela tanken med arbetssättet är att insatserna ska anpassas
efter den samlade lägesbilden samt de potentiella bakomliggande
orsaker som identifierats i de analyser som görs. Situationellt
brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att
brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där
brott kan begås. Insatser som vi exempelvis skulle kunna sätta in är
ökad vuxennärvaro (ex. utökad väktarbevakning, att fältassistenterna
lägger fokus på ett visst område, att fritidsgårdspersonal arbetar
uppsökande), förstärkt belysning, upprustning av plats, extra
trygghetsbesiktning/vandring, eller liknande. Kommunen ser också över
att koppla insatser av mer social och långsiktig karaktär till arbetet med
EST.
4. Uppföljning. Inför och på de så kallade kvartals- eller
tertialuppföljningarna dokumenteras vilka insatser som satts in under
det senaste kvartalet/tertialen. De dokumenterade insatserna sätts sedan
i relation till problemutvecklingen i området med syfte att bedöma vilka
insatser som verkar ha varit verksamma och vilka som har varit mindre
framgångsrika i att nå det önskvärda utfallet. Detta påverkar om man
fortsätter med samma insatser eller väljer nya. Denna process görs
också vis årsavstämningsmötet för EST.
5. Återkoppling. Trygghets- och preventionsenheten delar den
gemensamt framtagna veckolägesbilden och de större rapporterna till
många olika aktörer, exempelvis alla deltagare i Förebyggande rådet,
avdelnings- kontors- och enhetschefer, samt alla inrapportörer. Externa
samverkanspartners som delges lägesbilden är i dagsläget lokalpolis,
bostadsbolag, räddningstjänst, BID Bro utveckling, Projekt Ebbbe (Ett
Bra Bro Bättre).
Organisation:
Styrgrupp
Styrgrupp för EST föreslås vara Förebyggande rådet med representation från
alla kommunens kontor, polisen, det kommunala bostadsbolaget UpplandsBrohus och räddningstjänsten.
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Samordningsgrupp
Samordningsgrupp för EST är den grupp som för dialog varannan vecka och
tillsammans analyserar den inkomna informationen och presenterar den i en
lägesbildsrapport. Denna grupp föreslås bestå av Trygghets- och
preventionssamordnare - Avdelningen för Trygghet och säkerhet Kommunledningskontoret, kommunpolis samt förvaltningschef UpplandsBrohus. Dessa är också Insightanvändare i IT-systemet Embrace och har på så
vis tillgång till all information och statistik.
För samordningen ansvarar Trygghets- och preventionssamordnare på
Trygghets- och preventionsenheten/Avdelningen för Trygghet och
säkerhet/Kommunledningskontoret. Hen ansvarar bland annat för att
administrera rapporter/sammanfatta kartläggning, sammanställa information
och analys i veckolägesbilderna, sammankalla och leda avstämningsmöten
varannan vecka, kvartals- eller tertialsvis, samt årsvis.
Inrapporteringsgrupp
Denna grupp rapporterar in i IT-systemet Embrace veckovis, tar del av den
sammanställda varannan-veckas lägesbilden, samt bjuds in till större
avstämningsmöten. I denna grupp representeras Trygghets- och
preventionsenheten/Avdelningen för Trygghet och
säkerhet/Kommunledningskontoret, Socialkontoret, Tekniska kontoret, Kultur
och fritidskontoret, Utbildningskontoret, lokalpolisen, bevakningsbolag
(Rapid), kommunalt bostadsbolag (Upplands-Brohus) andra bostadsaktörer
(Hembla) samt andra relevanta aktörer som exempelvis förenings/nattvandrare, grannstödsförare, MTR/Nobina, BID Bro utveckling, föreningen
SIB (Systerskap i Bro).

Barnperspektiv
Barnperspektivet är beaktat då en tryggare miljö med lägre brottslighet är
gynnsamt för de barn och unga som vistas i miljön. Detta ur ett direkt och
kortsiktigt perspektiv då barn och unga blir tryggare och säkrare när de vistas i
kommunen. Detta är också gynnsamt ur ett långsiktigt perspektiv då att växa
upp i en otrygg miljö och i miljöer där kriminella element finns närvarande är
en riskfaktor för barn gällande att själva utveckla socialt avvikande beteenden
såsom kriminalitet eller missbruk.
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Förord
I maj 2013 drabbades några stadsdelar i Örebro, liksom flera andra platser i
Sverige, av upplopp, bilbränder, skadegörelse och brandanläggning på en skola. Händelser som man inte hade förutsett och som bidrog till ökad otrygghet. I samband med detta uppmärksammades också att den offentliga miljön i
många områden dominerades av ungdomar och unga vuxna under kvälls- och
nattid. På många håll upplevdes detta som otrygghetsskapande. Polis, kommun och flera andra aktörer slöt samman i olika samverkansforum för att
kunna arbeta med dessa problem och de konsekvenser de fick. Arbetet i de olika samverkansforumen fungerade vad det verkar bra men det fanns ingen stabilitet eller struktur för hur arbetet skulle fungera på kort sikt och inte heller
någon plan för hur arbetet kunde fortskrida i ett mer långsiktigt perspektiv.
Istället byggde mycket på personliga kontakter och att arbetsrelationer redan
fanns mellan flera av deltagarna. Att överhuvudtaget få ihop en samverkansgrupp tog tid och kraft. Det uppstod också oklarheter kring vem som skulle
ansvara för vad. Det behövdes ett forum som löpande tog upp aktuella lokala
problembilder kring otrygghet för snabba beslut och effektivt samarbete.
På grund av detta startades arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet, en
arbetsmetod där olika aktörer skulle kunna mötas kring frågor om otrygghet
i Örebro kontinuerligt under längre tid. Tydlig struktur, stabilitet över tid och
en organisation som bygger på funktion istället för person var vad man sökte.
Arbetet inom Effektiv Samordning för Trygghet har varit aktivt varje vecka
sedan våren 2014.
När arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet startade sökte man goda
exempel runt om i landet. Bland annat Metodhandbok för samverkan mot
social oro från Järva och det arbetssätt man använder sig av i Malmö har
fungerat som inspiration.
Handboken har arbetats fram av Matilda Hansson, fil. kand. kriminologi,
Maria Doyle, master i psykologi, och Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, vid kriminologiämnet och forskarmiljön CAPS, Örebro universitet, Sören Svensson, planerare, Örebro kommun, Peter Johansson, brand- och säkerhetsansvarig, Örebro Bostäder AB samt Tomas Ammer,
polisinspektör, lokalpolisområde Örebro.
Arbetet med att ta fram denna handbok finansierades av Brottförebyggande
rådet, Örebro kommun och Örebro Bostäder AB.
Viktigt
Denna handbok beskriver ett strukturerat arbetssätt som torde vara användbart för många kommuner. Det är dock viktigt att notera att EST-metoden
såsom den beskrivs i denna handbok ännu ej har utvärderats. Det är också
viktigt att notera att metoden fortfarande är under utveckling. Vi förväntar
oss att ändringar och förbättringar i metoden och handboken kommer att ske
under de närmsta åren.
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Syftet med handboken
Syftet med denna handbok är att beskriva Effektiv Samordning för Trygghet
(EST), en arbetsmetod som utvecklats av lokalpolisområde Örebro, Örebro
kommun, Örebro Bostäder AB och forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet. Arbetet med EST startades i Örebro våren 2014 och har sedan dess använts varje vecka i det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun. I handboken beskrivs arbetsmetoden på ett sådant sätt att den ska kunna användas i
andra kommuner, stadsdelar och områden.
EST inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och bör användas
som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att
kunna hända. För att detta ska vara möjligt krävs ett strukturerat arbetssätt
och samarbete kring saker som informationsinsamling, analys av lägesbilden,
insatser och uppföljning/återkoppling. Den här handboken beskriver hur ett
sådant arbete kan gå till i praktiken och riktar sig därför till polis, kommun
och andra aktörer som verkar inom det trygghetsskapande området. Handboken bör läsas av de som praktiskt ska använda arbetsmetoden, d.v.s. poliser
med trygghetsskapande uppdrag, säkerhets- eller trygghetsutvecklare inom
kommun, bostadsbolag eller räddningstjänst, socialtjänstens fältgrupp m.fl.,
men kan med fördel också läsas av beslutsfattare inom nämnda organisationer som beslutsunderlag vid införandet och användandet av metoden.
Handboken beskriver ett grundarbetssätt och kan anpassas efter de lokala
förutsättningarna som råder i det specifika området, staden eller kommunen.
I handboken beskrivs exempel på hur man arbetar i Örebro.
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Del 1

Inledning

Syftet och målet med EST
Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade situationellt trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Genom att
man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas. Målet
är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden att minska och förebygga otrygghet
genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.
Bakgrund
Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité.1 Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat
beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på
tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av
människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken, med mera.
Brottsförebyggande rådet genomför varje år den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Här mäts otrygghet och oro för brott genom frågor om oro
för brottslighet i samhället, hur trygg man känner sig ute en sen kväll, oro för
att närstående ska drabbas av brott samt oro för att själv utsättas för brott.
Man undersöker också vilka konsekvenser otrygghet och oro för brott får. I
2014-års NTU svarar 30 procent att man under det senaste året valt en annan
väg hem eller ett annat färdsätt, 8 procent att man avstått från någon aktivitet
under det senaste året och 12 procent anser att deras livskvalité påverkats till
följd av otryggheten.2
1
2

Hale, 1996; Wilcox, Jordan och Pritchard, 2007; Brottsförebyggande rådet, 2009
Brottsförebyggande rådet, 2015
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En annan konsekvens av otrygghet kan vara ökad brottslighet.3 Om människor
inte vågar vistas i det offentliga rummet och den informella sociala kontrollen
saknas minskar risken för upptäckt vilket kan göra platser mer brottsutsatta.
I Polislag (1984:387) §1 framgår att Polisen har som uppdrag att arbeta för att
främja tryggheten i samhället.

Begrepp och teorier
I den här handboken använder vi begreppet trygghet, ett mångfacetterat begrepp som används i olika sammanhang för att beskriva, delvis, olika saker. Ett
tydliggörande kring vad som menas i den här handboken är därför nödvändigt.
Vi tar också upp kunskapsbaserat trygghetsskapande arbete ur ett situationellt
perspektiv. I följande delar förklaras vilka teorier som ligger till grund för detta.
Trygghet och otrygghet
För att känna trygghet är det grundläggande, men inte tillräckligt, att ha goda
livsvillkor.4 Hälsa, boende, familj, utbildning och anställning är faktorer som
kan spela in. Att vara trygg innebär också att känna tillit till sina medmänniskor och att känna säkerhet (exempelvis att man kan skydda sig från brott). För
att känna trygghet krävs även en avsaknad av rädsla, oro och risk. Motsatsen
till trygghet är otrygghet. Oro och rädsla för brott är en del av otrygghet.5
Noteras kan att det i forskningen har använts en mängd olika begrepp, så som
3
4
5

Hale, 1996
Heber, 2008
Heber, 2008; Persson, 2014
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oro och rädsla för brott, risk, fara och otrygghet för att beskriva detta komplexa och mångfacetterade fenomen.6
Vilka aspekter av trygghet arbetar vi med i EST? I den här handboken talar
vi om trygghet i det offentliga rummet. Vi menar att de fysiska och sociala
aspekterna i det offentliga rummet inte ska bidra till oro och rädsla för brott.
Istället ska de ge goda förutsättningar för att känna säkerhet och känna sig fri
från oro och rädsla för brott – att känna trygghet.
Hur kan man förebygga och minska otrygghet?
Det finns olika teorier kring vad som påverkar människors känsla av trygghet.7 Teorierna sträcker sig från psykologiska teorier, där människors bedömning kring risken av att drabbas av brott står i fokus, till sociologiska teorier
som fokuserar på samhällsförändringar och de osäkerheter människor ställs
inför.8 Andra teorier menar att människor som på olika sätt är sårbara på
grund av att man inte kan skydda sig, att det skulle ta lång tid att återhämta
sig från materiell förlust eller fysiska åkommor i högre grad än andra känner
sig otrygga.9 Kvinnor, äldre och de med låg socioekonomiskstatus har särskilt
lyfts fram. Att själv ha drabbats av brott eller att ha hört om andra som drabbats (från bekanta eller media) menar vissa teorier ökar människors känsla av
otrygghet.10 I ytterligare andra teorier framhålls de miljömässiga faktorerna.11
I dessa teorier lyfter man fram att olika indikatorer/ledtrådar i omgivningen/
miljön kan leda till otrygghet. Det kan handla om allt från klotter, skadegörelse och nedskräpning till närvaron av människor som man uppfattar som
oberäkneliga, våld och öppen drogförsäljning.

6
7
8
9
10
11

Hale, 1996; Brottsförebyggande rådet, 2009; Heber, 2007; Persson, 2014
Hale, 1996; Farall, Gray och Jackson, 2007; Doran och Burgess, 2012
Hale, 1996; Farall, Gray och Jackson, 2007; Lidskog, 2006
Hale, 1996
Hale, 1996
Hale, 1996; Doran och Burgess, 2012

EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK I 7

135 Effektiv Samordning för Trygghet - EST - KS 20/0227-7 Effektiv Samordning för Trygghet - EST : Handbok EST.pdf

Eftersom Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod där trygghet i det offentliga rummet står i fokus fokuserar vi på de fysiska och sociala
aspekter som där kan påverka den upplevda tryggheten. Därför kommer vi att
fokusera på teorier som lyfter fram dessa faktorer. Det innebär inte att andra
faktorer är mindre viktiga, varken för den upplevda tryggheten eller att arbeta
med. Men i den här arbetsmetoden är fokus på de situationella faktorerna.
Tre teorier som särskilt tar upp situationen och omgivningens koppling till
otrygghet är ”The Disorder/Incivilities Hypothesis”, ”Threatening and Safe
Environments Theories” och ”Signal Crimes Perspective”.12
”The Disorder/Incivilities Hypothesis” menar att det finns ett samband mellan människors känsla av otrygghet och sociala och fysiska tecken på oordning i omgivningen.13 Framförallt handlar det om tecken på oordning i omgivningen, sådant som bryter mot gängse normer (utan att för den skull
nödvändigtvis vara kriminellt) och vad som kan anses som ett rätt och riktigt handlande. Man talar både om sociala och fysiska tecken på oordning.
Sociala tecken på oordning är sådant som människor gör som kan uppfattas
som udda, oberäkneligt, hotande eller konstigt på olika sätt. Fysiska tecken
på oordning innefattar sådant som visar på ett förfall eller förstörelse av omgivningen. Det kan vara skadegörelse, graffitti, eller trasig gatubelysning exempelvis. ”The Disorder/Incivilities Hypothesis” menar att när sociala och fysiska tecken på oordning uppstår i ett samhälle tolkar människor det som att
samhällets sociala kontroll är bruten – vilket i sin tur signalerar att samhället
inte kan upprätthålla lag och ordning. Man menar att eftersom människor
uppfattar dessa tecken på oordning som varningssignaler för kriminalitet och
samhällets oförmåga att bekämpa och hålla ordning leder de till ökad otrygghet. I Effektiv Samordning för Trygghet fokuseras därför på sådant som skadegörelse, klotter, ungdomssamlingar samt situationer och händelser som
uppfattas som hotande och skrämmande.
”Threatening and Safe Environments Theories” talar, som namnet säger, om
trygga och otrygga miljöer.14 Miljöer blir otrygga, inte bara när det finns tecken på social och fysisk oordning, utan också när de upplevs som attraktiva för
brottslighet. Ofta beror det på att de saknar möjlighet till naturlig övervakning (exempelvis på grund av dålig belysning eller att det finns höga buskar
eller annat som minskar insynsmöjligheterna) och/eller att ”flyktvägarna” är
få (exempelvis en gränd el. dyl.). Annat som kan påverka huruvida en plats
upplevs som otrygg är tid på dygnet. Människor känner sig otryggare när det
är mörkt ute. Mörkret kan göra det svårt att uppfatta sin omgivning, det blir
svårare att se människor runt omkring sig, svårare att känna igen människor
och svårare att få överblick över omgivningen. Den sociala omgivningen påverkar också huruvida platsen upplevs som otrygg eller ej. En plats med lite
människor i rörelse kan uppfattas som mer otrygg än en plats med mycket
människor. Chansen för att någon ska uppfatta att ett brott sker, ingripa och
12
13
14

Doran & Burgess, 2012
Doran & Burgess, 2012; Skogan, 2015
Doran & Burgess, 2012
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ringa polisen ökar, tänker man, om fler människor finns i närheten. Risken
för att en gärningsman ska våga slå till minskar enligt samma logik. T
 rygga
platser, enligt den här teoribildningen, saknar miljömässiga tecken på otrygghet. Där finns istället tecken som människor kopplar samman med trygghet,
såsom ordning, att området är väl underhållet, att det är öppet och således
ökar möjligheten till övervakning med mera. Med grund i den här teorin
fokuserar vi i Effektiv Samordning för Trygghet på platser som är svåröverskådliga, mörka och oövervakade där få människor rör sig (vid vissa tidpunkter eller generellt).
”Signal Crimes Perspective” menar att olika brott/händelser genererar olika
mycket otrygghet beroende på brottets/händelsens karaktär, människan som
uppfattar det och också kontexten som det sker i.15 Andra teorier är mer generella och säger att ex. graffitti leder till mer otrygghet, medan ”Signal Crimes Perspective” säger att det kan leda till mer otrygghet men man måste se
till kontexten. I ett område med god social kontroll kan graffitti exempelvis
uppfattas som ett signalbrott medan det i ett område där det sker fler brott
och är högre oordning inte ens märks. Signalbrott/händelser varierar i styrka
eller värde; starka signaler kommer oftast från allvarliga brottsliga händelser
som uppmärksammas av allmänheten, exempelvis ett rån, medan svaga signaler kan härröra från andra ordningsstörningar, så som klotter, nedskräpning
o.dyl. Emellertid kan, enligt teorin, effekten av många svaga signalhändelser över tiden vara lika
skadligt för människors känsla av
trygghet. Olika människor och
samhällen tolkar dock händelser
på olika sätt och fäster olika signalvärden till brott och händelser
baserat på en rad faktorer – vad
man har varit med om tidigare,
vilka värderingar man har och
vad man bekymrar eller oroar sig
över. I Effektiv Samordning för
Trygghet ber vi därför olika lokala företrädare, såsom bovärdar,
väktare, socialtjänstens fältgrupp
m.fl., som rör sig i bostadsområdena på olika tider att lämna information om vad som uppfattas
som otryggt i de olika områdena.

15

Innes, Fielding & Langan 2002, Innes 2004a, Innes, 2004b
EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK I 9

135 Effektiv Samordning för Trygghet - EST - KS 20/0227-7 Effektiv Samordning för Trygghet - EST : Handbok EST.pdf

Del 2

Arbetsmetoden

Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod som kan användas som
en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokalnivå. Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är grunden för EST
som är tänkt att användas av Polis och kommun i samverkan med andra aktörer.
EST utgår från den så kallade problemorienterade modellen för lokalt brottsförebyggande arbete som har beskrivits i olika skrifter från Brottsförebyggande rådet.16 I dessa skrifter lyfter man fram vikten av att arbeta kunskapsbaserat. Här beskrivs exempelvis att kartläggning och analys av den lokala
problembilden samt vetskap om vad som kan påverka människors känsla av
trygghet är centralt för att kunna sätta in verksamma insatser. Utvärdering
och/eller uppföljning är likaså viktigt för att kunna följa om de insatser man
satt in gett något resultat. Lika viktigt är att de resultat man får från utvärdering eller uppföljning också återkopplas till verksamheten.
EST är tänkt att användas på kommunens/områdets totala problembild, med
kontinuerliga insatser och uppföljning. Varje vecka görs en informationsinsamling/inventering av den totala problembilden i kommunen/stadsdelen/
området för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår
kortsiktigt. Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av
insatser samt vilka områden man har störst möjlighet att påverka problembilden i. Tre områden prioriteras primärt och det är i dessa områden man fokuserar insatserna under kommande kvartal. På årsbasis görs en detaljerad
analys och uppföljning där man närmare studerar vilka insatser under året
som har samband med positiva utfall. Detta dokumenteras och återkopplas
till verksamheterna.
Fokus ligger i alla tre leden, vecka/kvartal/år, på att analysera vilka problem
som finns och vad man kan göra åt dem. I alla tre leden görs också uppföljningar av de insatser som man använt sig av för att kunna avgöra om man
ska fortsätta med insatserna, utöka insatserna, byta insatser eller avsluta dem.
Om man inte genomför dessa moment är risken stor att man missar viktig
information, exempelvis att de insatser man sätter in inte är de som har bäst
verkan och att man fortsätter med insatser trots att problemen försvunnit eller
trots att de inte påverkade problemet på det sättet som man hade hoppats. I
följande avsnitt i den här handboken beskrivs hur man kan arbeta, enligt EST,
på ett kunskapsbaserat sätt i vardagen, med de problembilder som uppstår
”här och nu”, men också med mer långsiktiga insatser.
EST består av olika delar, som delvis och på olika sätt går in i varandra. De
olika delarna är informationsinsamling, analys, insatser och uppföljning,
återkoppling – precis som den problemorienterade modellen som Brå förespråkar. Det är viktigt att metoden följs för att få tänkt resultat. Tanken är att

16

Brottsförebyggande rådet, 1999; Brottsförebyggande rådet, 2000
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metoden ska användas varje vecka, året runt. Det gör att man ständigt strävar
efter att få en uppdaterad samlad lägesbild och kan anpassa insatserna efter
det innevarande läget men också att man kan följa lägesbilden över tid och se
vilken förändring som sker.
Informationsinsamling ➞ Analys ➞ Insatser ➞ Uppföljning ➞ Återkoppling
Informationsinsamling
Varför behöver man samla in information om de lokala problem som finns
när det gäller otrygghet? Vet inte polisen redan vart de flesta brotten sker och
vart det är oroligt? Vet inte kommunen vilka verksamheter som utsätts för
klotter och annan skadegörelse? Har inte bostadsbolaget koll på i vilka trappuppgångar, källare, parkeringshus som de boende känner sig otrygga?
Visserligen är det så att polisen, genom sina datasystem, har tillgång till alla
anmälda brott, att kommunen genom sin fastighetsförvaltning kan ta reda på
vart skadegörelse skett och att många bovärdar och fastighetsskötare vet om
vilka platser som boende upplever som otrygga. Men om informationen stannar hos de enskilda personerna eller i datasystemen gör den mindre nytta –
man måste aktivt och systematiskt samla in, sammanställa och dela informationen med varandra om man ska få ut mesta möjliga av den.
För att få en mer heltäckande bild av trygghetsläget i kommunen behöver man
på ett systematiskt sätt ta reda på vart människor upplever otrygghet.
Vem ska man samla in information ifrån?
För att få en heltäckande bild är det ett måste att samla in information från
olika verksamheter som träffar olika människor i olika sammanhang och som
därmed kan bidra med olika perspektiv. Kommunen och polisen är två givna
aktörer när det gäller trygghetsskapande arbete och de har goda möjligheter
att samla in olika typer av information. Polisen har exempelvis möjlighet att
ta fram olika typer av kriminalstatistik. Inom kommunen kan exempelvis socialtjänst, fritidsgårdar, skolor och hemtjänst lämna värdefull information.
Men det finns också andra verksamheter som på ett nära sätt möter medborgarna; bostadsbolag, väktarbolag, räddningstjänst, föreningar.
Det är viktigt att fundera över vilka verksamheter som i den egna kommunen/
stadsdelen/området kan lämna information.

EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK I 11

135 Effektiv Samordning för Trygghet - EST - KS 20/0227-7 Effektiv Samordning för Trygghet - EST : Handbok EST.pdf

Tips när man ska välja informanter:
1) Ha en bredd bland informanterna. Olika verksamheter träffar olika
människor vid olika tider på dygnet och i olika sammanhang och kan därför ge information om olika saker. Försök att hitta verksamheter som kompletterar varandra.
2) Tänk utanför ”trygghetsskapar-boxen”! Det är inte bara verksamheter
som har ett trygghetsskapande uppdrag som kan lämna information som
kan vara till nytta. Fastighetsföretag/förvaltningen har god kännedom om
den skadegörelse som sker hos dem. Hemtjänsten finns ute dygnet runt i
alla bostadsområden – de har god koll på vilka platser som känns otrygga
och vad som händer i områdena. Bostadsbolagen har ofta god kännedom
om vart de boende känner otrygghet och vad som händer och sker i närområdena kring fastigheterna.
3) All information är inte nödvändig för att få en bra lägesbild! Eftersom
informationen samlas in och analyseras varje vecka måste informanterna
väljas med omsorg. En avvägning måste göras när det kommer till att få
in tillräcklig information: så mycket att man kan göra bra och tillförlitliga
analyser men inte så mycket information att man inte klarar av att
bearbeta den. Försök att undvika att få samma information från flera
informanter. Får du det har du kanske inte tillräckligt bra spridning på
informanterna och når bara vissa områden eller grupper.
4) Verksamheter som har ett intresse för frågorna är lättare att få med! Det är
viktigt att de verksamheter som involveras får tydlig information om varför
de ska vara med och vad deras verksamhet kan få ut av det. Var tydlig med
att det handlar om att öka den upplevda tryggheten i det offentliga rummet
och att många insatser genomförs på grund av den information som kommer in.
Vad ska man samla in information om?
Informationsinsamlingen bör fokusera på sådana faktorer som kan påverka den upplevda otryggheten. Med utgångspunkt i de teorier som togs upp i
handbokens första del (”The Disorder/Incivilities Hypothesis”, ”Threatening
and Safe Environments Theories” och ”Signal Crimes Perspective”) och baserat på den forskning som finns på området har vi identifierat ett antal faktorer
som bör fokuseras.
Den information som bör samlas in handlar om olika situationella indikatorer på otrygghet. Indikatorerna innefattar olika tecken på social och fysisk
oordning, däribland skadegörelse, anlagd brand, öppen narkotikaförsäljning
och ordningsstörande ungdomssamlingar och arrangemang. Vi är intresserade av sådant som påverkar den allmänna upplevda otryggheten. Det innebär
att vi främst är intresserade av sådana händelser som ”allmänheten” tar del
och påverkas av. Sådant som sker i någons hem eller på en plats där allmänheten inte påverkas fokuseras inte i EST.
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Precis som finns beskrivet i handbokens första del finns det ett flertal olika
teorier om vad som påverkar människors upplevda otrygghet och det finns
således flera olika typer av händelser och företeelser som man skulle kunna
samla in information om. Därför måste en avgränsning göras för att det ska
vara praktiskt genomförbart att samla in informationen och också möjligt
att genomföra bra analyser och lämpliga åtgärder. Effektiv Samordning för
Trygghet är en arbetsmetod som fokuserar på platsen och situationen och vad
som där kan göras för att förändra människors upplevelser av trygghet och
möjlighet till att begå brott. Informationen som vi söker kommer därför att i
första hand vara fokuserad kring platsen, situationen, miljön.
Det betyder inte att andra faktorer är mindre viktiga – men det är i dessa
faktorer vi ser störst möjlighet till påverkan inom metoden.
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Baserat på teoribildning och tidigare forskning har vi valt ut följande
indikatorer som vi anser vara viktiga att hålla koll på ur otrygghetsperspektiv:17
› Skadegörelse: Skadegörelse innefattar exempelvis krossade glasrutor på

byggnader eller bilar, nedskräpning samt klotter. 18
› Brand: Brand innefattar förmodat anlagda bränder, både mindre

(som i papperskorgar) och större (som bilbränder).19
› Incident mot anställd: Den här kategorin innefattar exempelvis att anställd

hindrats från att göra sitt jobb eller hotats/provocerats i tjänst.20
› Arrangemang: Med arrangemang menas sammankomst som omgivningen

kan störas/känna otrygghet till följd av, men även sammankomster som
kan öka den upplevda tryggheten i områden. Exempel på arrangemang
att rapportera in: ungdomsfester, idrottsevenemang, konserter, områdes
arrangemang.21
› Samlingsplats för ungdomar: Med samlingsplats för ungdomar menas

offentliga platser där ungdomar samlas som kan upplevas som störande/
hotande/otrygghetsskapande.22
› Annat otrygghetsskapande/ordningsstörande: I den här kategorin kan

exempelvis våld, bråk, förekomst av narkotika eller andra illegala droger,
inbrott, olovlig trafik och andra ordningsstörande händelser tas upp.23
› Otrygg plats: Med otrygg plats menas exempelvis platser som kan upplevas

som otrygga på grund av utformning, belysning o.dyl.24
› Övrigt: Här kan annat kopplat till otrygghet och social oro, t.ex. ryktes-

spridning på sociala medier, allmän känsla av otrygghet i området, tas upp.
17
18
19
20
21
22
23
24

Innes et al. 2002, Innes 2004a, Innes, 2004b; Mellgren, Pauwels och Torstensson
Levander, 2010; Brunton-Smith, 2011; Brunton-Smith och Sturgis, 2011;
Mellgren, 2011; Doran och Burgess, 2012; Skogan, 2015
Hale, 1996; Brottsförebyggande rådet, 2003; Skogan och Maxfield, 1981;
Sandstig, 2010
Brottsförebyggande rådet, 2003
Sandstig, 2010; Hale, 1996
Hale, 1996; Doran och Burgess, 2012
Hale, 1996; Skogan och Maxfield, 1981; Sandstig, 2010;
Box, Hale och Andrews, 1988; Hale, 1996; Brottsförebyggande rådet, 2003;
Sandstig, 2010
Hale, 1996; Sandstig, 2012; Doran och Burgess, 2012
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På vilket sätt kan informationen samlas in?
Inom många områden och verksamheter har checklistor/frågeformulär visat
sig vara ett bra verktyg för att försäkra sig om att alla de moment man ska
göra faktiskt genomförs.25 Också inom det brottsförebyggande området visar
checklistor/frågeformulär stor potential.26
Inom EST i Örebro har vi utvecklat ett frågeformulär som tar upp de händelser och indikatorer på otrygghet som nämnts ovan, och som alltså har bäring
i både teori och forskning på området. Det används av alla de verksamheter
som finns med, förutom Polisen som tar fram information från de egna datasystemen.
Genom att lista vilka otrygghetsaspekter som vi är intresserade av underlättas
arbetet för dem som ska lämna informationen. Det blir tydligt vad man ska
rapportera in och rapporteringen går därför snabbt att genomföra – mellan 5
och 10 minuter/vecka.
Att ha ett frågeformulär för alla verksamheter gör också att informationen
som kommer in blir strukturerad och enkel att sammanställa och bearbeta.
Det finns olika datorprogram man kan använda sig av för att på ett smidigt
sätt skicka ut frågeformuläret och få in den önskade informationen.
Checklistan/frågeformuläret i sig behöver dock inte vara tillräcklig för att få
ett bra resultat, det krävs också att det nya arbetssättet implementeras bland
dem som ska använda det.27 Information om varför man ska rapportera och
vad informationen ska användas till är viktigt både för att få in ”rätt” information men också för att få uthållighet i inlämnandet av information. Det är
likaså viktigt att påminna informanterna om att man varje vecka ska lämna
in information och att man ska fortsätta att rapportera kring de problem som
kvarstår. Det är lätt att tänka att ”det där informerade jag om förra veckan –
det behöver jag inte informera om igen” – men kvarstår problemet är det viktigt att man fortsätter att rapportera för att påvisa att problemet inte är åtgärdat. Det är också viktigt att påminna om att information ska lämnas även när
det varit lugnt. Det är lätt att glömma bort eller tänka att den informationen
är oviktig, när den i själva verket är minst lika viktig som om det varit otryggt
eller oroligt.
Det är viktigt att de som lämnar information på ett tydligt sätt får reda på
varför man lämnar information, vad den ska användas till och hur de ska gå
tillväga. Lägg gärna lite extra tid på att utbilda de verksamheter som ska vara
delaktiga!

25
26
27

Weiser och Berry, 2013; Hales och Pronovost, 2006
Sidebottom, Tilley och Eck, 2012
Walker, Reshamwalla och Wilson, 2012; Degani och Wiener, 1993; Bosk,
Dixon-Woods, Goeschel och Pronovost, 2009
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Analys
Analys sker vid vecko- och kvartalsuppföljning. Vid analyserna är det främst
två saker man bör fundera över: sammanhanget där otryggheten uppstår och
vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. 28
Att undersöka sammanhanget handlar om att:
– titta närmare på vart, när och hur otrygghet uppstår
– undersöka om det finns mönster som kan vara av vikt
– undersöka om vissa platser återkommande rapporteras in som otrygga
Att undersöka de bakomliggande orsakerna handlar om att:
– ta reda på vad det är som gör att människor känner otrygghet just här
– ta reda på vad som möjliggör de rådande förhållandena
Analysen ska utgå ifrån sammanhanget där otryggheten uppstår och vilka de
bakomliggande orsakerna kan vara.
Uppföljning och återkoppling
I samband med vecko-/kvartals- och årsuppföljningarna görs också en upp
följning av de insatser som har satts in. Med uppföljning menas att på ett
enklare sätt undersöka vad som har hänt efter att en insats vidtagits.29 Det
är viktigt att göra uppföljningar för att få en uppfattning om man är på
rätt spår med de insatser man använder sig av. En uppföljning är ingen
effektutvärdering (så länge ingen kontrollgrupp eller kontrollområde inklu
deras) och man kan således inte uttala sig om huruvida insatsen faktiskt är
vad som har påverkat – men att göra en enkel uppföljning kan ändå visa om
man är på rätt spår, om det finns ett eventuellt samband mellan en insats och
en förändring.
28
29

Brottsförebyggande rådet, 1999
Brottsförebyggande rådet, 2000
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När man följer upp insatserna bör man fundera över:
– varför man satte in insatsen – vilket var problemet
– hur insatsen fungerade - genomfördes den på det sätt som beslutats
– hur problemet ser ut efter att insatsen genomförts
Det här bör leda till en återkoppling. Alltså, om insatserna verkar fungera bör
man fortsätta, om de inte tycks fungera bör man överväga att avbryta dem.
Viktigt att dokumentera insatser
För att det ska vara möjligt att följa upp insatserna krävs att man dokumenterar de insatser som genomförs. Det görs i den samlade lägesbilden för de
tre områden som har prioriterats (se ”Samlad lägesbild – veckoutskick” samt
”Kvartalsuppföljning” nedan). Alla insatser kommer således inte att följas upp
– men de flesta insatserna bör ske i de prioriterade områdena, det är här som
krutet ska ligga.
Vecko-/kvartals-/årsuppföljning
Vem ska delta vid mötena?
Vid veckouppföljningarna är det bra om inte allt för många aktörer finns med
– dels för att de som är med ska känna att de har tid att lägga på detta, men
också för att mötet inte ska bli för stort och tidskrävande. I Örebro är en representant från kommunens säkerhetsavdelning närvarande, en kommunpolis
och en representant från Örebro Bostäder AB (oftast brand- och säkerhetsansvarig). Beroende på vilka verksamheter som är involverade kan det alltså se
olika ut.
Samma personer som är närvarande vid veckouppföljningen bör finnas med
vid kvartalsuppföljningen, men här kan det också vara värdefullt att ha några
fler representanter närvarande, från exempelvis socialtjänstens fältgrupp eller
polisens underrättelseavdelning.
Vid årsuppföljningen är det bra om fler kompetenser tas in. Har man haft
möjlighet att samla in informationen på ett sådant sätt att den kan överföras
till ett geografiskt analysprogram är det bra om någon med GIS-kompetens
involveras, representanter från det lokala Brå, och andra som har kompetens
om exempelvis statistik.
De verksamheter som deltar väljer själva ut vem som ska finnas med vid mötena. Det är bra om flera personer är involverade i EST-arbetet från varje verksamhet så att det inte står och faller med en person. Det ska bygga på funktion och inte person. I handbokens del 3, avsnitt ”Aktörer” kan du läsa mer
om hur man har resonerat i Örebro.
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Veckouppföljning
I Örebro håller man veckouppföljningen via flerpartssamtal varje torsdag
klockan 10.00. Telefonbryggan, som startats hos polisen, gör att alla samordnare kan vara med oberoende av vart de befinner sig. Man behöver inte åka
till en plats och ha ett fysiskt möte – något som skulle göra det svårare att genomföra EST varje vecka. Att man valt torsdag förmiddagar som mötestid beror på att man vill samordna sina insatser inför helgen. Dag och tid bör givetvis anpassas efter de lokala förutsättningarna – men det är bra att ha en fast
tid varje vecka som man inte tummar på. Börjar man tumma på mötestiden
eller på att överhuvudtaget ha mötet är risken att metoden och samarbetet blir
lidande.
Fundera på hur ni vill att mötet ska hållas: ska man träffas fysiskt eller går det
bra med ett telefonmöte?
Vad som ska tas upp på veckouppföljningen ser du i dagordningen nedan.
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DAGORDNING FÖR VECKOUPPFÖLJNING
UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING
Gå igenom hur förra veckans samlade lägesbild såg ut. Vad prioriterades? Vilka insatser planerades? Vilka insatser sattes in? Varför sattes dessa insater in
– vilket var problemet? Hur fungerade insatser – genomfördes den på det sätt
som beslutats? Påverkades lägesbilden – hur ser problemet ut idag? Viktigt här
att man återkopplar och att uppföljningen får genomslag i den framåtsyftande
analysen.
LÄGESBILD
Alla närvarande verksamheterna berättar, med utgångspunkt i den information som de mottagit, hur de ser på lägesbilden. Har någon särskild händelse
inträffat? Finns det något område som är överrepresenterat när det gäller inrapporterade händelser? Här tas alla områden upp.
ANALYS
Undersök sammanhanget:
– vart, när och hur uppstår otrygghet
– finns det mönster som kan vara av vikt?
– återkommer vissa platser i inrapporteringen?
Undersök bakomliggande orsaker:
– vad är det som gör att människor känner otrygghet på dessa platser?
– vad möjliggör de rådande förhållandena?
Vart är behovet av insatser störst – vart tror vi att insatserna kommer att ha
bäst effekt? Vad tror vi kommer hända den kommande veckan? Finns det någon verksamhet som vi behöver informera eller involvera? Finns det ett behov
av ytterligare samordning? Här tas endast de tre prioriterade områdena upp.
INSATSER
Utifrån vad man kommit fram till i analysen föreslås vilka insatser som ska
utföras. Viktigt att man utgår från den problembild man ser och vilka bakomliggande orsaker som man tror skapar otryggheten och försöker påverka dem.
Bra om man samordnar insatserna så att man får ut mesta möjliga. Här tas
endast de tre prioriterade områdena upp (se Kvartalsuppföljning) – även om
man också i andra områden kan genomföra insatser.
SAMLAD LÄGESBILD – VECKOUTSKICK
I den samlade lägesbilden beskrivs vad man kommit fram till i analysen.
Dokumentet kan med fördel fyllas i under mötets gång. Mall finns nedan.
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Dagordningens frågeställningar grundar sig i Brås skrifter om den problem
orienterade modellen men också i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) skrift om lägesbilder.30 MSBs skrift behandlar hur man
vid samhällsstörningar på olika sätt kan använda sig av lägesbilder – men går
också att överföra till den vardagliga verksamheten där flera aktörer finns
med.
Samlad lägesbild – veckoutskick
Vid veckouppföljningen sammanställs den samlade lägesbilden och de insatser
som ska genomföras i ett dokument som sedan skickas ut till berörda verksamheter. De verksamheter som inkommer med information bör få ta del av
veckoutskicket – men också andra verksamheter kan ha intresse av att ta del
av den. En lokalavvägning bör göras här och det är viktigt att man funderar
över vem som ska få ta del av lägesbilden och varför.
Polisen kan exempelvis lägga ut lägesbilden på sitt intranät för att alla p
 oliser
inom området ska kunna ta del av den. Inom kommunen kan det vara allt
från socialtjänstens fältgrupp, tjänsteman i beredskap, trygg-/säkerhetsansvarig på kommunledningsnivå och inom andra verksamhetsdelar såsom
skola och fritid samt det väktarbolag man anlitar som får ta del av den samlade läges
bilden. Det kommunala bostadsbolaget, kollektivtrafiken, natt
vandringsorganisationer, och räddningstjänsten är andra verksamheter som
kan ha nytta av att ta del av dokumentet.
Varje verksamhet kan också lägga till verksamhetsspecifik information.
Polisen i Örebro lägger exempelvis till inriktningsbeslut och annan information som poliser på fältet kan ha nytta av.

30

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014
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Mall för veckoutskick
Den här mallen kan användas som protokoll vid veckouppföljningen.

EFFEKTIV
SAMORDNING FÖR
FÖR TRYGGHET
TRYGGHET ––SAMLAD
LÄGESBILD
EFFEKTIV
SAMORDNING
SAMLAD
LÄGESBILD
DATUM

ååmmdd

VÄDER I HELGEN

Hämta väder information från klart.se

Skriv här om viktig information som de som mottar den samlade
lägesbilden behöver veta. Ex. omvärldsbevakning, ledigheter och lov, etc.
OM TRYGGHETSLÄGET I KOMMUNEN Skriv här om den total bilden av trygghetsläget i
kommunen.
VIKTIG INFORMATION

PRIORITERADE OMRÅDEN Prioritering av områden görs en gång per kvartal av styrgruppen för EST.
Område 1
Skriv här om trygghetsläget i område 1
Insatser
Skriv här om vilka insatser som ska utföras i område 1
Område 2
Insatser

Skriv här om trygghetsläget i område 2
Skriv här om vilka insatser som ska utföras i område 2

Område 3
Insatser

Skriv här om trygghetsläget i område 3
Skriv här om vilka insatser som ska utföras i område 3

ÖVRIGA OMRÅDEN
Område
Område
Område
Område
Område
ARRANGEMANG

Skriv här om relevant information i andra områden.
Skriv här om relevant information i andra områden.
Skriv här om relevant information i andra områden.
Skriv här om relevant information i andra områden.
Skriv här om relevant information i andra områden.
Skriv här om arrangemang som kan samla ungdomar eller påverka
lägesbilden.

VERKSAMHETER PÅ FÄLTET UNDER HELGEN
Verksamhet
Område
När
Verksamhet
Område
När
Verksamhet
Område
När
Verksamhet
Område
När
Verksamhet
Område
När
Verksamhet
Område
När

Prioritering – arbetar mot
Prioritering – arbetar mot
Prioritering – arbetar mot
Prioritering – arbetar mot
Prioritering – arbetar mot
Prioritering – arbetar mot

Lägesbilden är allmän och övergripande. Den syftar till att alla verksamheter och organisationer som kan påverka tryggheten i områden
Dokumentet syftar till att alla verksamheter och organisationer som kan påverka tryggheten ska få en uppdaterad
skall få en uppdaterad lägesbild. Verksamheter kan ha mer information men som inte kan spridas via denna kanal. Alla som tar del av
lägesbild.
somatt
tasinte
upp
här informationen
är sådant somvidare
kan delas
med samtliga verksamheter och ska inte peka ut enskilda
denna
skrift Det
ombeds
sprida
än till berörda.

individer.

Den samlade lägesbilden kan kompletteras med intern information till berörda verksamheter.

Den samlade lägesbilden är baserad på olika informationskällor.

Kvartalsmöte

Vill man inte skriva med insatserna i den samlade lägesbilden kan man
En gångdokumentera
per kvartal hållsdem
ett större
– dock
under
samma former
som och i
istället
i ettavstämningsmöte
word-dokument
eller
liknande.
Det viktigaste
samband med ett veckomöte. På mötet följer man upp de samlade lägesrapporterna från
är att man på något sätt dokumenterar det man gjort.
föregående kvartal. Vid det här mötet görs en större problemanalys över vilka tre
(bostads)områden som man kommande kvartal ska prioritera. Här handlar det både om att
identifiera vilka områden som har de största trygghetsproblemen, men också vilka områden
man kan sätta in effektiva insatser i. Också vid kvartalsmötet görs en uppföljning. I
dagordningen nedan beskrivs vilka punkter som ska tas upp vid detta möte.
Dagordning för kvartalsmöte
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Kvartalsuppföljning
En gång per kvartal genomförs en större uppföljning. På mötet följer
man upp de samlade lägesrapporterna från föregående kvartal. Vid det
här mötet görs en större problemanalys över vilka tre (bostads)områden
som man kommande kvartal ska prioritera. Här handlar det både om
att identifiera vilka områden som har de största trygghetsproblemen,
men också vilka områden man kan sätta in effektiva insatser i. Det här
innebär inte att insatser i andra områden inte kan eller bör förekomma.
Skulle någonting speciellt inträffa i ett annat område kan prioriteringen
ändras tills man kommit till rätta med problemet. Också vid kvartals
uppföljningen görs en uppföljning. I dagordningen nedan beskrivs vilka
punkter som ska tas upp vid detta möte.
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DAGORDNING FÖR KVARTALSUPPFÖLJNING
UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING
De samlade lägesbilderna för föregående kvartal gås igenom. Vad prioriterades? Vilka insatser planerades? Vilka insatser sattes in? Varför sattes dessa
insater in – vilket var problemet? Hur fungerade insatser – genomfördes den
på det sätt som beslutats? Påverkades lägesbilden – hur ser problemet ut idag?
Viktigt här att man återkopplar och att uppföljningen får genomslag i den
framåtsyftande analysen.
LÄGESBILD
Hur ser lägesbilden ut idag? Alla närvarande verksamheterna berättar,
med utgångspunkt i den information som de mottagit, hur de ser på lägesbilden. Har någon särskild händelse inträffat? Finns det något område som
är överrepresenterat när det gäller inrapporterade händelser? Kan vi se nya
”trender”?
ANALYS
De samlade lägesbilderna utgör grunden för analysen. I vilka områden får
man in mest rapporter om otrygghet?
Undersök sammanhanget:
– vart, när och hur uppstår otrygghet
– finns det mönster som kan vara av vikt?
– återkommer vissa platser i inrapporteringen?
Undersök bakomliggande orsaker:
– vad är det som gör att människor känner otrygghet på dessa platser?
– vad möjliggör de rådande förhållandena?
Vart är behovet av insatser störst – vart tror vi att insatserna kommer att ha
bäst effekt? Vad tror vi kommer hända den kommande veckan? Finns det någon verksamhet som vi behöver informera eller involvera? Finns det ett behov
av ytterligare samordning? Här tas endast de tre prioriterade områdena upp.
PRIORITERADE OMRÅDEN
Utifrån den analys som gjorts prioriteras tre områden. De tre områdena är de
som man under det kommande kvartalet kommer att fokusera på under veckoanalyserna.
INSATSER
Med utgångspunkt i analysen tas beslut om det finns några insatser som behöver vidtas under det kommande kvartalet. Vissa insatser kan behöva förankras i andra delar av organisationen än de som finns närvarande. Beslut om
vem som gör vad och hur och när det ska återrapporteras till gruppen bör tas.
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Årsuppföljning
En gång per år görs en detaljerad analys och uppföljning över de insatser som
gjorts inom EST det gångna året. Här kan man närmare studera vilka insatser
under året som haft samband med positiva utfall men även med ökningar i
otrygghet. Detta bör dokumenteras och återkopplas till verksamheterna. Här
kan man tydliggöra vilka insatser som tycks vara mer verkningsfulla än andra.
Det är bra om man innan mötet kan sammanställa vilka insatser man gjort
under året och hur trygghetsutvecklingen sett ut på ett sådant sätt att man
kan följa utvecklingen över tid.
Nedan visas en dagordning som kan användas vid årsuppföljningen.
DAGORDNING FÖR ÅRSUPPFÖLJNING
UPPFÖLJNING
De samlade lägesbilderna från det gångna året sammanställs och gås igenom.
Följande frågor bör ställas:
– Varför sattes insatserna in – vilket var problemet?
– Hur har insatsen fungerat – genomfördes den på det sätt som beslutats?
– Hur ser problemet ut efter att insatsen genomförts?
DOKUMENTATION
Det man kommer fram till under årsuppföljningen dokumenteras på lämpligt
vis. Vilka insatser har haft kopplingar till ökad trygghet? Vilka insatser har
haft kopplingar till ökad otrygghet eller oförändad otrygghet? Det här är viktigt för att kunna lära av de insatser man genomfört och för att kunna besluta
om vilka insatser man vill fortsätta använda och inte.
ÅTERKOPPLING
Resultaten av årsuppföljningen bör återkopplas till berörda verksamheter.
Gärna på ett möte där årsuppföljningen kan gås igenom och beskrivas.

De lägesbilder och analyser som görs inom ramen för EST kan med fördel
spridas till kommunala politiker så att de får en bättre bild av vilka problem
som finns i de olika bostadsområdena och vad som faktiskt görs för att mot
verka och förebygga.
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Insatser
Vilka insatser som ska sättas in föreslås vid vecko- och kvartalsuppföljningna.
När man föreslår vilka insatser som ska genomföras bör man utgå från den
analys som gjorts kring vilka problem som finns, vilket sammanhang de uppstår i och vilka de bakomliggande orsakerna kan vara – precis så som Brås
problemorienterade modell beskriver. Insatserna ska riktas mot de potentiella
trygghetsproblem som kan förebyggas och förhindras genom situationella åtgärder. Det kan exempelvis handla om att förändra miljön eller tillsätta mer
formell social kontroll. Genom att de olika aktörerna samordnar sina resurser
kan oftast mer kraft riktas mot ett problem.
Åtgärderna som genomförs ska utgå ifrån teorier om vad som kan öka tryggheten och forskning om vad som har visat sig ha effekt. Om en plats upplevs
som otrygg på grund av tecken på fysisk oordning så som skadegörelse eller
graffitti kan tryggheten ökas genom att skadegörelsen eller graffittin åtgärdas.
Trygghet ökas med det här synsättet genom att man förändrar de situationer
och miljöer som skapar otrygghet.
Vilka insatser som ska genomföras och på vilket sätt måste beslutas efter den
analys som har gjorts lokalt. Det är inte möjligt att precisera här i en handbok
vilka specifika insatser som bör sättas in mot vilket specifikt problem. Generellt kan sägas att inom ramen för EST kan både kortsiktiga och långsiktiga
insatser planeras och genomföras. Kortsiktiga insatser kan vara att under en
begränsad period öka den sociala kontrollen, i form av väktare, socialtjänstens fältgrupp, nattvandrare eller poliser, i ett område som haft trygghetsproblem. Det kan också handla om att återställa miljöer som drabbats av skadegörelse. Långsiktiga insatser kan exempelvis handla om en förändring av
miljön på en plats som upplevs som otrygg – här behöver oftast flera aktörer
bidra på olika sätt. Det kan också handla om att polisen planerar större insatser mot trygghetsproblem såsom öppen drogförsäljning eller vårdslös mopedtrafik.
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Del 3

Förutsättningar, förberedelser och vidmakthållande

Förutsättningar och förberedelser
För att kunna arbeta med Effektiv Samordning för Trygghet krävs det att förankring finns hos kommunens och polisens ledning men också hos de andra
verksamheterna som deltar. För att metoden ska ge resultat måste det finnas
en vilja från samtliga aktörer att lägga tid och resurser på såväl informationsinsamling och uppföljning som de faktiska insatserna. De personer som ska
samordna arbetet i verksamheterna behöver tid till att göra det och behöver
ha en sådan tjänst som innebär att man är med och planerar de trygghetsskapande och brottsförebyggande insatserna som ens verksamhet genomför.
Nedan beskriver Örebro Bostäder AB, lokalpolisområde Örebro och Örebro
kommun vilka förutsättningar som har krävts för att de ska kunna genom
föra EST.
Det är bra om Effektiv Samordning för Trygghet tas med i det lokala sam
verkansavtalet mellan kommun och polis. EST är en konkret arbetsmetod
som polis och kommun tillsammans kan arbeta utifrån för att öka trygg
heten.

”

Örebro Bostäder AB berättar: Den viktigaste framgångsfaktorn i att
komma igång med EST-arbetet har för oss varit ett starkt engagemang
i trygghetsfrågan. Att få känna sig trygg i sitt boende är fundamentalt
och därför en av de viktigaste frågor vi som bostadsföretag har att
arbeta med. Den upplevda känslan av trygghet påverkas av en mängd
olika faktorer där en stor del av dessa är sådana som vi inte själva rår
över. Utifrån detta blir samverkan med andra helt avgörande för vår
möjlighet att arbeta med trygghetsfrågan på ett verkningsfullt sätt.
Tack vare denna insikt har vi haft en hög motivation att arbeta med
frågan. En förutsättning har också varit att nyckelpersoner med rätt
kompetens tidigt kom in i processen och fått möjlighet att driva frågan
med stöd av ledningen.
Samtidigt är vi övertygade om att denna metodik i sig kan driva
fram en samverkan som man inte haft innan. Arbetssättet fordrar
en, åtminstone veckovis, kontakt där man pratar om gemensamma
angelägenheter och med ett tydligt gemensamt mål, trygga och säkra
bostadsmiljöer för kommunens medborgare.
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”

Örebro kommun berättar: Trygghetsfrågorna för medborgarna i
Örebro har en hög prioritet i kommunledningens övergripande strategier och budget. Det är viktigt att arbetet har en stark politisk för
ankring och att ansvariga politiker kan följa utvecklingen. Det finns
en nära samverkan sedan tidigare mellan kommun, polis och Örebro
bostäder AB utan att det har varit formaliserat. Kommunen har många
dagliga viktiga samhällsfunktioner som förskolor/skolor, äldreomsorg,
fritidsgårdar och socialtjänst i våra stadsdelar som är beroende av en
trygg miljö både för personal och brukare. Det måste finnas en ansvarig
funktion i kommunen som kan inhämta information varje vecka från
kommunala verksamheter.
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”

Lokalpolisområde Örebro berättar: Polisen har i uppdrag att öka tryggheten och att komma närmare medborgarna. I polisens händelsestyrda
verksamhet och i många fall ingripande i allvarliga lägen kan det vara
svårt att prioritera trygghetsproblem. På grund av att vi varje vecka har
möjlighet att ta upp trygghetsfrågan tillsammans med de andra organisationerna blir den levande, och det blir enklare att samordna insatser
riktade mot de problem som uppstår. Genom att ha en tydlig organisation vet alla vem som har ansvaret att underrätta andra verksamheter
om lägesbilden och frågan får ett tydligare fokus i organisationen.
En viktig del för polisen är att EST ses som en viktig del i den operativa
verksamheten i lokalpolisområdet och tas upp på varje ledningsmöte.
Hade inte den samlade lägesbilden från EST prioriterats så hade det
varit svårt att hålla motivationen runt arbetet uppe. En viktig del är
även att den är uppbyggd på funktioner så att modellen inte står och
faller med en person. EST ger beslutsfattare inom Polisen ett bättre
underlag för prioriteringar. Att vi har valt trygghet som fokus gör att
det är många aktörer som kan vara delaktiga. Viktigaste faktorn hos
Polisen är att chefer och medarbetare verkligen lägger fokus på medborgarnas trygghet. Ledningens stöd är jätteviktigt och man får räkna med
att jobba på ett tag innan alla är med på tåget och att alla ser vinsterna.
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Aktörer
Vad krävs av de olika verksamheterna som ska vara delaktiga i arbetet med
EST? Det här kommer att skilja sig åt mellan olika platser i landet, men här
ges en beskrivning av vad som krävts hos olika verksamheter i Örebro.

”

Örebro Bostäder AB berättar: För att kunna driva arbetet framåt krävs
att ett antal personer med lämplig funktion i organisationen utses, utbildas i arbetssättet och sedan får till uppgift att veckovis sköta inrapportering via det gemensamma forumet, i vårt fall telefonkonferensen
på torsdagar. Här är det av stor vikt att arbetet inte blir personbundet
utan kopplas till roller, för att sprida ansvaret och undvika sårbarhet.
Längre ut i organisationen, i vårt fall ute på våra sju bovärdskontor, har
vi märkt att medarbetarna fått en helt annan syn på att se och upptäcka
risker. Det kan vara ungdomssamlingar som utmärker sig, eller att man
hittar undanlagda saker. Man måste även utse ansvariga som utbildas i
hur de i sin tur ska göra inrapporteringen. Även här gäller att ett flertal
personer bör ha kunskap om arbetssättet för att minska sårbarhet och
för hög arbetsbelastning.
Vi upplever inte att tidsåtgången för att sköta dessa arbetsuppgifter är
särskilt stor men i uppstartsskedet fordras en del tid för utbildning och
implementering av arbetssättet. Man bör vara beredd på att det kan
krävas en del påminnelser innan arbetssättet har satt sig i organisationen och troligen kommer vi kontinuerligt behöva följa upp och stötta de
distrikt där man ser att engagemangsnivån tidvis sjunker.

”
”

Lokalpolisområde Örebro berättar: Två tjänstemän kan klara de flesta
av EST mötena under året genom att kunna avlösa varandra. För att
garantera att arbetet med EST fungerar året runt bör fem personer kunna hantera modellen. De som håller i EST skall kunna hantera de datasystem som bör gås igenom inför varje vecka och ha en grundläggande
kunskap om hur de andra aktörernas trygghetsskapande verksamhet
ser ut. Det är viktigt att den som håller i EST även är med på operativa
ledningsmöten för att kunna presentera den samlade lägesbilden.

Örebro kommun berättar: Arbete med EST kräver inga speciella resurser i form av avsatta budgetmedel men det kräver ett beslut om att det
finns utsedda personer som har ett funktionsansvar för att varje vecka
upprätthålla EST-arbetet. Det är viktigt att arbetet bygger på funktion
och inte person eftersom risken är stor att allt arbete kan raseras på kort
tid om det blir personbundet. I en stor kommun som Örebro med drygt
145 000 innevånare och många olika verksamheter i kommunal regi
krävs ett initialt arbete för att beskriva och implementera arbetssättet
ute i verksamheterna. Ett exempel kan vara förskolepersonal som upplever problem med skadegörelse på barnens lekplats inne på gården vet
att deras information kan leda till att man kan förstärka bevakningen
nattetid.
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Vilka verksamheter ska ingå?
Innan arbetet med EST kan påbörjas krävs att man bestämmer vilka verksamheter som ska involveras, både på vecko-/kvartals- och årsuppföljningarna men också som informanter.
Vid veckouppföljningarna bör ett mindre antal verksamheter finnas med.
Kommun och polis är kanske de mest självklara, men i Örebro finns också det
kommunala allmännyttiga bostadsbolaget ÖBO med. Beroende på lokala förhållanden kan detta variera.
Samma uppsättning verksamheter bör finnas med vid kvartalsuppföljningen
– men här kan också andra personer och kompetenser involveras. Det samma
gäller vid årsuppföljningen; fler kompetenser.
Bestäm också vilka verksamheter som ska vara med som informanter. Vem
ska ansvara hos respektive verksamhet för att frågeformuläret fylls i?
Utbildning
För att EST ska fungera så som det är tänkt är det viktigt att alla – från informant till samordnare vid veckouppföljningen har fått god information om
arbetsmetoden. Varför gör vi det här? Vilka teoretiska antaganden ligger bakom arbetsmetoden? Vad förväntas jag göra/vad är min roll? När ska jag göra
det etc. I Örebro har man lagt mycket tid på att vara ute i verksamheterna och
informera om EST. Den här handboken kan vara en god utgångspunkt för
sådana träffar. Hela handboken, eller valda delar, kan dessutom med fördel
spridas till allt från informanter till beslutsfattare.
Vidmakthållande
Vad behövs för att arbetet med EST ska fortskrida och fungera över tid?

”

Örebro Bostäder AB berättar: Skälet till att EST-arbetet blivit en framgång för oss är dels att vi haft engagerade nyckelpersoner som med stöd
av ledningen har drivit på arbetet och följer upp att det fungerar. Den
allra viktigaste faktorn tror vi dock är att man ser att arbetet verkligen
ger resultat. I vårt fall ser vi att vårt systematiska samarbete med kommunen och polisen ger resultat i form av åtgärder och det är ju först då
det blir en realitet för vår personal ute på fältet samt dem som vi i grunden gör detta för, våra hyresgäster. Dessa resultat behöver kontinuerligt
lyftas fram internt för att det veckovisa arbetet med inrapportering ska
upplevas meningsfullt.
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”

Lokalpolisområde Örebro berättar: Det viktigaste för oss har varit ett engagemang
kring trygghet och att lägesbilden prioriteras och integreras i den ordinarie verksamheten. Det krävs också att man litar på modellen även när det blir en allvarligare lägesbild och inte skapar nya samverkansforum i dessa fall. EST kan växlas upp
till att vara tätare möten och att fler personer är med men att strukturen och flödena
behålls. Efter ett antal händelser när man ser hur modellen förenklar samordning
och att denna blir effektivare ser fler och fler vikten av att hålla i långsiktigt. Modellen läggs även in i samverkansöverenskommelser. När vi tillsammans ser hur snabbt
vi kan prioritera och komma till ett antal konkreta åtgärder på kort tid mot lokala
problembilder ser alla en vinna-vinna modell.
För polisen används EST för att så nära medborgarna som möjligt få information
om vad som påverkar tryggheten. Den samlade lägesbilden används som en viktig del för att prioritera polisens verksamhet efter de lokala problembilder som
medborgarna upplever. EST är en del i en effektiv medborgardialog som sker varje
vecka där åtgärder vidtas mot aktuella problem i samverkan. En viktig del är att
se hela samhällets goda krafter som en resurs för trygghetsskapande arbete och att
effektivt kunna samordna för att hantera fler problembilder eller kraftsamla tillsammans. Vi bedömer att vi även når vissa medborgare som kan vara svåra att nå
via t.ex. en medborgardialog som polisen kallar till. Det kan vara lättare att med
dela t.ex. en bovärd i vardagen om en företeelse som upplevts otryggt än att komma
till ett möte som Polisen kallar till men båda forumen kompletterar varandra. Lång
siktigheten och uthålligheten är modellens styrka och att det går snabbt att växla
upp samverkan vid behov där strukturen består men att ökad förmåga och resurs
sätts in.
Vi ser modellen som en viktig del till att kunna prioritera rätt och arbeta med medborgarlöften. Vi har detta år gjort ett antal större insatser som är baserade på det
som framkommit i inrapporteringen och analysen vid EST-mötena.

”

Örebro kommun berättar: Det kan vara lätt att mobilisera alla goda krafter och få
till en aktiv samverkan mellan olika aktörer i ett läge när man upplever stora problem med utomhusvåld, personrån, bilbränder eller andra händelser som påverkar
människors trygghet. När läget har stabiliserats och återgått till normalläge är risken stor att engagemanget avtar. Målsättningen med EST-arbetet måste från början
vara tydligt med att samverkan och upprättande av en samlad lägesbild startas för
att kunna planera insatser och åtgärder för att öka den upplevda tryggheten. På
detta sätt ser vi också möjligheter att förebygga allvarligare händelser. Den samlade
lägesbilden gör det möjligt att varje vecka kunna planera och samordna insatser
mellan kommun, polis och fastighetsägare. De kommunala verksamheterna måste
få en återkoppling om vad som görs och känna sig delaktiga i arbetet. De får även ta
del av den samlade lägesbilden varje vecka.
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Del 4

Övrigt

EST och medborgarlöften
EST är en god utgångspunkt när polisen arbetar fram medborgarlöften. Genom att sammanställa flera veckors eller månaders lägesbilder får man en god
bild över trygghetsproblem som finns i kommunen. Sådant som återkommande tas upp som trygghetsproblem och som polisen, i samarbete med kommunen, har möjlighet att påverka med mer långsiktiga åtgärder är exempel på
vad som kan tas med i diskussionerna kring medborgarlöften.
Skapa inte mer otrygghet
Det är viktigt att vara uppmärksam på att informationen som framkommer
vid vecko-/kvartals- och årsuppföljningar kan misstolkas och användas på ett
felaktigt sätt – trots goda intentioner. Var därför noggrann med att informera
dem som tar del av informationen om dess användningsområde. I första hand
är det ett underlag för personer som arbetar på fältet så att de har en god bild
över hur det ser ut i staden och så att de kan fatta välinformerade beslut och
ha ett gott underlag att arbeta utefter. Risken finns att personer som inte har
samma kännedom på området kan tolka materialet på ett sätt som ökar den
upplevda otryggheten och oron. Kan detta undvikas är det givetvis bra!
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Samma struktur kan användas vid förändrad lägesbild
Den struktur, de informationsvägar och samarbeten som används vid arbetet
med EST kan med fördel användas även vid andra händelser där snabb samordning och informationsutbyte måste ske. På så sätt behöver ni inte lägga tid
och kraft på att bygga upp nya samverkansforum varje gång en ny fråga dyker
upp. Det här kan ni tjäna både tid och kraft på.
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Juridik
Innan man påbörjar arbetet med ”Effektiv Samordning för Trygghet” är det
viktigt att man har koll på de lagar och regler som gäller. De sätter ramarna
för vilken information man kan samla in, inneha och dela med varandra samt
i vilken utsträckning man får dela den. Kolla noggrant upp med Din verksamhets jurist vilka lagar och regler som gäller innan ni startar arbetet med EST!
Det finns några saker som är viktiga att tänka på:
–	 Personuppgifter bör inte diskuteras inom ramen för EST. Enskildas
integritet måste respekteras.
– För polisens del gäller att sådana uppgifter som kan påverka t.ex. beslutade
åtgärder eller den framtida verksamheten negativt inte får röjas (se 18 kap.
1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL).
– Utlämnande av uppgifter myndigheter emellan, samt gentemot enskilda
personer eller privata aktörer, får endast ske i den mån inte hinder mot utlämnande föreligger enligt någon sekretessbestämmelse (se 8 kap. 1§ OSL).
– En uppgift för vilken sekretess gäller får inte lämnas utanför den myndighet den finns, vare sig muntligt, genom utlämnande av allmän handling
eller genom röjande på annat sätt (jfr 3 kap. 1§ och 7 kap. 1§ OSL).
– Personer eller grupper av personer bör inte pekas ut som skyldiga – om
misstanke om brott finns ska en polisanmälan göras i vanlig ordning och
inte tas upp inom EST.
– Ingenting som strider mot någon form av diskrimineringsförbud får
diskuteras eller tas med i den samlade lägesbilden.
– Allt som skrivs i de samlade lägesbilderna måste vara väl underbyggt och
kunna stå upp mot en utomstående faktagranskning.
– För kommuner och polisen gäller att så snart en samlad lägesbild upprättats bör den betraktas som allmän handling (se tillämpliga delar i tryckfrihetsförordningen). Att en handling är allmän innebär inte per automatik
att den också måste lämnas ut, men om det inte finns någon tillämplig
sekretessbestämmelse är handlingen offentlig och det går då inte att vägra
utlämnande eller hindra ett spridande. Eftersom de samlade lägesbilderna
är tänkta att spridas till de deltagande verksamheterna bör sådant som kan
beläggas med sekretess inte ingå.
– Att en handling är att betrakta som allmän innebär också att både kommun och polis behöver registrera och diarieföra den så snart de inkommit
eller upprättats (se 4–5 kap. OSL). En kontakt med registrator bör tas för
beslut om hur detta lämpligast kan ske.
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Vill du veta mer om EST och hur man arbetar med modellen i
Örebro får du gärna kontakta någon av oss:
, planerare, Örebro kommun
Telefon:
E-post:

@orebro.se
brand- och säkerhetsansvarig, Örebro Bostäder AB

Telefon:
E-post:

n@obo.se
, polisinspektör, lokalpolisområde Örebro

Telefon:
E-post:

@polisen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0426

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Bestämmelser för Trygghetsutskottet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för
Trygghetsutskottet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Bestämmelser för Trygghetsutskottet har därför upprättas och ska antas av
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa
tydlighet och struktur.
Den 18 september 2020 beslutade Trygghetsutskottet att föreslå
Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för
Trygghetsutskottet med komplettering gällande närvarorätt för politiska
sekreterare.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020



Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet - Bestämmelser för
Trygghetsutskottet



Bestämmelser för Trygghetutskottet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 29 april 2020 ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Den 29 maj 2020 beslutade Trygghetutskottet att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett styrdokument för Trygghetsutskottet i syfte att bemöta
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0426

Kommunledningskontoret
de rekommendationer som framgår i reglementet med gemensamma
bestämmelser.
Bestämmelser för Trygghetsutskottet har därför upprättas och ska antas av
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa
tydlighet och struktur. Den 18 september 2020 beslutade Trygghetsutskottet att
föreslå Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för
Trygghetsutskottet med komplettering gällande närvarorätt för politiska
sekreterare vilket numera framgår under § 6 - Övrigt.
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de
övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin
och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska
Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar initiera, stödja, samordna,
följa upp och utvärdera kommunens insatser. I bestämmelserna framgår även
vilka ärenden Trygghetutskottet har delegation att fatta beslut i för
Kommunstyrelsens räkning samt övriga uppgifter som åligger
Trygghetutskottet.
Trygghetsutskottet fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och
trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.
Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är
remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen.
I och med att samtliga kontor och nämnder på olika sätt arbetar med
trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det
samordnas.

Barnperspektiv
Bestämmelser för Trygghetsutskottet skapar tydlighet och struktur över
verksamhet och arbetsformer. Det skapar förutsättningar för goda demokratiska
processer och transparens. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar
och goda levnadsvillkor för barn och unga. Samordning av trygghetsskapande
projekt innebär även effektivisering av trygghetsarbetet vilket hjälper och
gynnar barn och ungdomar.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0426

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Trygghetsutskottet - Bestämmelser för
Trygghetsutskottet
2. Bestämmelser för Trygghetsutskottet
Beslut sänds till
 Trygghetsutskottet
 Juridikfunktionen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Trygghetsutskottet

§ 22

2020-09-18

Bestämmelser för Trygghetsutskottet
Dnr KS 20/0426

Beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser för
Trygghetsutskottet med komplettering gällande närvarorätt.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Bestämmelser för Trygghetsutskottet har därför upprättas och ska antas av
Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras och skapa
tydlighet och struktur.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020



Bestämmelser för Trygghetutskottet

Förslag till beslut
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser för
Trygghetsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) föreslår att bestämmelserna kompletteras med följande
tillägg:
” Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlingar samt medges
närvarorätt när utskottet sammankallas.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med
Fredrik Kjos (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner att utskottet beslutar i
enlighet med det.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen (för beslut)
Juridikfunktionen (efter KS beslut – för publicering)
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Bestämmelser för
Trygghetsutskottet
Kommunstyrelsen
2020-06-29
Kommunstyrelsen@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se
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Bestämmelser för Trygghetsutskottet

1 § Uppgifter och mål
Trygghetsutskottet är ett forum för den lokala problembilden, samverkan och
planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan
myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Trygghetsutskottet bevakar
och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens
invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom
ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghetsutskottet
ansvarar för att främja, delta och följa upp dialoger med invånarna där man
belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden utifrån ett flertal
aspekter såsom trygghet, säkerhet och social hållbarhet.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls. Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen,
bland de övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka
demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål
ska Trygghetsutskottet på Kommunstyrelsens vägnar initiera, stödja, samordna,
följa upp och utvärdera kommunens insatser. Exempel på insatser:


Tematisk löpande uppföljning av arbetet med
samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.



Risk- och sårbarhetsanalys.



Resultat av mätningar och kartläggningar, till exempel
Stockholmsenkäten.



Ungdomsrådets arbete och insatser för att stärka invånarnas delaktighet
och inflytande.

2 § Delegation från Kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs ovan ska utskottet följa upp och utvärdera samt
besluta på Kommunstyrelsens vägnar i följande punkter:


Handlingsplaner och strategier för social hållbarhet.



Brotts-, vålds- och drogförebyggande samt trygghetsskapande insatser.



Ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningar och organisationer
som arbetar med säkerhets-, brottsförebyggande och/eller
viktimologiska frågor.



Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.



Kommunens ANDT- strategi.
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För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
principiell beskaffenhet och om fler än hälften av ledamöterna i utskottet begär
det, ska beslut fattas i Kommunstyrelsen.

3 § Organisatorisk tillhörighet
Trygghetsutskottet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.

4 § Mandattid
Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av Kommunstyrelsen förrättas nästa gång.

5 § Sammansättning
Trygghetsutskottet består av det antal ledamöter och ersättare som
Kommunstyrelsen bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit kallad
och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun.

6 § Övrigt
Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlingar samt medges
närvarorätt när utskottet sammankallas.
I övrigt gäller för Trygghetsutskottet vad som föreskrivs avseende utskott i
gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun.

4

137 Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet - KS 20/0596-3 Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet : Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0596

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättas och ska
antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras
och skapa tydlighet och struktur.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 att föreslå
Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet med Alliansens förslag till förtydligande.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020.



Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet - Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet



Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunfullmäktige antog den 29 april 2020 ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 att föreslå
Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet med Alliansens förslag till förtydligande. Med
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Datum

Vår beteckning

2020-10-01

KS 20/0596

Kommunledningskontoret
anledning av Samhällsbyggnadsutskottets beslut har § 1 Uppgifter och mål
uppdaterat.
Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på styrdokument för
Samhällsbyggnadsutskottet i syfte att bemöta de rekommendationer som
framgår i reglementet med gemensamma bestämmelser för styrelse och
nämnder i Upplands-Bro. Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet har
därför upprättas och ska antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter
närmare ska redogöras och skapa tydlighet och struktur.
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av
kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och
detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att
en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden.
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med
invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö,
trygghet, näringsliv och social hållbarhet. Delegation med beslutsmandat från
Kommunstyrelsen framgår i det upprättade förslaget.

Barnperspektiv
Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet skapar tydlighet och struktur
över verksamhet och arbetsformer. Det skapar förutsättningar för goda
demokratiska processer och transparens. Ett demokratiskt samhälle skapar bra
förutsättningar och goda levnadsvillkor för barn och unga.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottet - Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet
2. Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Juridikfunktionen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 47

Sammanträdesdatum:

2020-09-16

Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet
Dnr KS 20/0596

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser
för Samhällsbyggnadsutskottet med Alliansens förslag till förtydligande i
bestämmelserna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 29 april ett reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun. Under paragraf 29 i reglementet framgår att Kommunstyrelsen kan
inrätta utskott, samt att närmare bestämmelser för utskottets verksamhet och
arbetsformer bör antas.
Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet har därför upprättas och ska
antas av Kommunstyrelsen för att utskottets uppgifter närmare ska redogöras
och skapa tydlighet och struktur.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020



Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Bestämmelser
för Samhällsbyggnadsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Stefanson (KD) lämnar för Alliansens räkning följande förslag till
förtydligande i bestämmelserna:
Ändrad formulering av första styckets första mening:
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att som en del i kommunstyrelsens
ledningsfunktion följa, leda och samordna kommunala verksamheter inom
samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och
bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur
anpassas till bostadsutbyggnaden.
Samt lägga till:
• Utveckling av frilufts- och grönområden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-09-16

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med
Alliansens förslag till förtydligande i bestämmelserna. Ordförande finner
därefter att utskottet beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen (för beslut)
Juridikfunktionen (efter KS beslut – för publicering)

15 (20)

137 Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet - KS 20/0596-3 Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet : Bilaga - Bestämmelser för Samhällsbyggnadsutskottet

Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet
Kommunstyrelsen
2020-06-29
Kommunstyrelsen@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se
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Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet

1 § Uppgifter och mål
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att som en del i kommunstyrelsens
ledningsfunktion följa, leda och samordna kommunala verksamheter inom
samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och
bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur
anpassas till bostadsutbyggnaden. Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att
främja och följa upp dialoger med invånarna där man belyser kommunens
förslag till fysisk planering för olika områden utifrån ett flertal aspekter såsom
utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls. Samhällsbyggnadsutskottet ska på Kommunstyrelsens vägnar
bereda, stödja, initiera, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser
inom samhällsbyggnadsområdet för följande grupper av ärenden:












Detaljplaner
Översiktsplaner
Regionala planer
Utvecklingsplaner
Områdesbestämmelser
Avtal för genomförande av detaljplaner
Exploatering och bostadsförsörjning
Anpassa infrastruktur till bostadsutbyggnaden
Trafik, transporter, kommunikationer och transportinfrastruktur
Planering av kommunens verksamhetslokaler
Utveckling av frilufts- och grönområden

2 § Delegation från Kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs ovan kan utskottet besluta på Kommunstyrelsens
vägnar i följande punkter:


Beslut om planbesked, planuppdrag och planprioritering.



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.
För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs med
standardförfarande, begränsat standardförfarande, förenklat
standardförfarande eller enkelt planförfarande, besluta att skicka
förslaget på samråd.
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 till ett värde över 15
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Bestämmelser för
Samhällsbyggnadsutskottet




prisbasbelopp. eller medverka till ändring eller upphävande av sådana
rättigheter.
Beslut om köp, försäljning, hyra och uthyrning av byggnad på ofri
grund och/eller annan nyttjanderätt till ett värde över 15 prisbasbelopp.
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av fastighet eller tomträtt i
vilken kommunen har fordran eller har åtagit sig förlust över 15
prisbasbelopp.

För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
principiell beskaffenhet om fler än hälften av ledamöterna i utskottet begär det,
ska beslut fattas i Kommunstyrelsen.

3 § Organisatorisk tillhörighet
Samhällsbyggnadsutskottet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.

4 § Mandattid
Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av Kommunstyrelsen förrättas nästa gång.

5 § Sammansättning
Samhällsbyggnadsutskottet består av det antal ledamöter och ersättare som
Kommunstyrelsen bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit kallad
och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun.

6 § Övrigt
Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlingar samt medges
närvarorätt när utskottet sammankallas.
I övrigt gäller för Samhällsbyggnadsutskottet vad som föreskrivs avseende
utskott i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-Bro
kommun.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2020-10-09

KS 20/0695

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Förbrukande av stiftelsers tillgångar
Förslag till beslut
1. Ester Holms stiftelses ändamål fullföljs genom att 76 837,56 kr
utbetalas till Kultur- och fritidskontoret att användas för att fler barn
under 16 år ska få möjlighet att åka på läger till Barnens ö.
2. Folke Sölchers stiftelses ändamål fullföljs genom att 11 261,48 kr
utbetalas till Norrgården att användas till julfirande för de boende.
3. Folke Östers stiftelses ändamål fullföljs genom att 63 851,30 kr
utbetalas till Socialkontoret som fördelar ut till de personer inom
kommunens LSS boende-verksamheter som har kostnader för att betala
stuga, hotellrum eller likande i samband med semesteraktiviteter.
4. Karl Fagerströms stiftelses ändamål fullföljs genom att 184 865,61 kr
utbetalas till utbetalas till Tjustaskolan att användas för studiebesök och
kulturell verksamhet som eleverna annars inte skulle genomförts.
5. Tauvonska donationsstiftelsens ändamål fullföljs genom att 8 926,04 kr
utbetalas till Fredrik Peters.
6. Upplands-bro skolstiftelses ändamål fullföljs genom att 85 537,03 kr
utbetalas till utbetalas till Kultur och fritidskontoret för att arrangera en
idrottstävling för samtliga högstadieelever i kommunen.
7. Upplands-bro sociala stiftelses ändamål fullföljs genom att 28 033,55 kr
utbetalas till utbetalas till Socialkontoret som fördelar vidare till
barnfamiljer för hälso-och trivsel höjande aktiviteter som kommer
barnen till del. Medlen förmedlas till barnfamiljer med barn under 12 år
som har uppburit ekonomiskt bistånd i 5 år eller mer.
8. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om tillstånd att förbruka
stiftelsernas tillgångar hos Länsstyrelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

9. För det fall det finns föreskrifter för någon av stiftelserna som anger att

endast avkastningen får användas till ändamålet, eller att kapitalet inte
får förbrukas ges kommundirektören i uppdrag att ändra eller upphäva
dessa föreskrifter genom permutationsförfarande enligt stiftelselagens 6
kap. 1 §.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

KS 20/0695

Kommunledningskontoret

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Kommunen beslutar om
utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen
styrelse. Ingen utdelning har skett de senaste åren. Kommunstyrelsen har
tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge
en stiftelse tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar för stiftelsens ändamål
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.
Kommunledningskontorets bedömning är att samtliga stiftelser uppfyller dessa
kriterier. Samtliga stiftelser har en begränsad förmögenhet vilket försvårar
fullföljandet av ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de
senaste fem åren. Till följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska
förbrukas av administrativa kostnader föreslås att förbruka det egna kapitalet i
samtliga stiftelser för att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelserna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09

Ärendet
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse. Ingen utdelning har skett de
senaste åren. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta
stiftelserna. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge en stiftelse tillstånd att förbruka
stiftelsens tillgångar för stiftelsens ändamål eller för ett ändamål som så nära
som möjligt motsvarar detta. Detta regleras i stiftelselagen 6 kapitlet 5 §. Fyra
kriterier behöver vara uppfyllda för att detta ska vara möjligt:
1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan.
2. Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
3. Värdet av tillgångarna vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren
understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gången det då gällande
prisbasbeloppet.
4. Stiftelsen saknar skulder.
Kommunledningskontorets bedömning är att samtliga stiftelser uppfyller dessa
kriterier. Samtliga stiftelser har en begränsad förmögenhet vilket försvårar
fullföljandet av ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de
senaste fem åren. Till följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska
förbrukas av administrativa kostnader, föreslår kommunledningskontoret att
förbruka det egna kapitalet i samtliga stiftelser för att uppfylla ändamålet och
sedan avregistrera stiftelserna.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

KS 20/0695

Kommunledningskontoret
Nedan framgår stiftelsernas ändamål samt förslag på hur ändamålet kan
fullföljas.
Ester Holms stiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Avkastning skall enligt Ester Holms vilja användas till resor och förströelse för
barn under 16 år inom Upplands-Bro Kommun.
Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska
tillgodoses med skattemedel.
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 76 837,56 kr. Kommunledningskontoret
föreslår att medlen utbetalas till Kultur- och fritidskontoret att användas för att
fler barn under 16 år ska få möjlighet att åka på läger till Barnens ö.
Folke Sölchers stiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Avkastningen ska användas till trevnad och julklappar för pensionärerna på
Norrgården.
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 11 261,48 kr. Kommunledningskontoret
föreslår att medlen utbetalas till Norrgården att användas till julfirande för de
boende.
Folke Östers stiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Disponibel avkastning ska användas till resor och förströelse för handikappade
inom kommunen genom utdelning av bidrag eller på annat sätt. Avkastningen
får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med
utdebiterade medel.
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

KS 20/0695

Kommunledningskontoret
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 63 851,3 kr. Kommunledningskontoret föreslår
att medlen utbetalas till Socialkontoret som fördelar ut till de personer inom
kommunens LSS boende-verksamheter som har kostnader för att betala stuga,
hotellrum eller likande i samband med semesteraktiviteter.
Karl Fagerströms stiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Avkastningen skall utdelas i första hand till skolbarn (högst 19 år) boende i
Håtuna församling och i andra hand till skolbarn boende i Håbo-Tibble
församling företrädsvis för:
-

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller
berömvärt flit
Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan
kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik och idrott
Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk
skola
Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,
idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål
Förvärv av material eller andra saker

Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall
tillgodoses med skattemedel
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 184 865,61 kr. Kommunledningskontoret
föreslår att medlen utbetalas till Tjustaskolan att användas för studiebesök och
kulturell verksamhet som eleverna annars inte skulle genomförts.
Tauvonska donationsstiftelsen
Stiftelsens ändamål är att:

Avkastningen ska efter samråd med ägaren eller besittaren av Toresta gård,
utdelas till äldre anställda, tidigare anställda samt änkor till de äldre anställda
eller tidigare anställda vid Toresta gård.
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

KS 20/0695

Kommunledningskontoret
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 8 926,04 kr. Kommunledningskontoret föreslår
att medlen utbetalas till Fredrik Peters (520601-1651). Han arbetade på Toresta
år 1983, 1985-2007 och 2010-2016.
Upplands-Bro skolstiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet
i Upplands-Bro Kommun, företrädesvis för
-

Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,
idrottstävling eller annat ändamål
Förvärv av material och andra saker

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall
tillgodoses med utdebiterade medel
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 85 537,03 kr. Kommunledningskontoret
föreslår att medlen utbetalas till Kultur och fritidskontoret för att arrangera en
idrottstävling för samtliga högstadieelever i kommunen.
Upplands-Bro sociala stiftelse
Stiftelsens ändamål är att:

Disponibel avkastning skall användas till stöd och hjälp åt Upplands-Bro
Kommuns behövande genom utdelning av bidrag eller på annat sätt.
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall
tillgodoses med utdebiterade medel.
Stiftelsen har en begränsad förmögenhet vilket försvårar fullföljandet av
ändamålet till den grad att främjande inte varit möjligt de senaste fem åren. Till
följd av detta och att kapitalet inte i sin helhet ska förbrukas av administrativa
kostnader, avser stiftelsens styrelse därmed att förbruka det egna kapitalet för
att uppfylla ändamålet och sedan avregistrera stiftelsen.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-09

KS 20/0695

Kommunledningskontoret
Fullföljande av ändamål:

Stiftelsens tillgångar uppgår till 28 033,55 kr. Kommunledningskontoret
föreslår att medlen utbetalas till Socialkontoret som fördelar vidare till
barnfamiljer för hälso-och trivsel höjande aktiviteter som kommer barnen till
del. Medlen förmedlas till barnfamiljer med barn under 12 år som har uppburit
ekonomiskt bistånd i 5 år eller mer.

Barnperspektiv
Barnperspektivet har beaktats genom att flertalet av de förslag till fullföljande
av ändamål förstiftelserna är ändamål riktade till barn och ungdomar.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2020-04-01

KS 20/0190

Kommunledningskontoret/Revision

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) Fördelning av välfärdsmiljoner
Förslag till beslut
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 4 mars gällande fördelning
av välfärdsmiljoner anses besvarad.

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 väckte Camilla Janson
(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande fördelning av
välfärdsmiljoner. Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning. Sedan Camilla Janson väckte ärendet i
mars har situationen förändrats kraftigt då covid-19 slagit hårt mot samhället.
Som framgår av tertialrapport 2 prognostiserar kommunen ett underskott på
0,5 miljoner kronor utan hänsyn till särskilt riktat statsbidrag med anledning av
covid-19. Det extra statsbidraget har därför gått till att täcka prognostiserade
underskott i framförallt Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Beslutsunderlag




Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020
Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Fördelning av
välfärdsmiljonerna
Tertialrapport 2 – Upplands-Bro kommun

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 väckte Camilla Janson
(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande fördelning av
välfärdsmiljoner. Camilla Janson föreslog i ledamotsinitiativet att medlen
skulle fördelas ut till verksamheterna genom en tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.
Sedan Camilla Janson väckte ärendet i mars har situationen förändrats kraftigt
då covid-19 slagit hårt mot samhället. Som framgår av tertialrapport 2
prognostiserar kommunen ett underskott på 0,5 miljoner kronor utan hänsyn till
särskilt riktat statsbidrag med anledning av covid-19. Det är ännu osäkert hur
stor del av de sökta medlen som kommunen kommer att få. Kommunen räknar

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

139 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Fördelning av välfärdsmiljoner - KS 20/0190-3 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Fördelning av välfärdsmiljoner : Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - Fördelning av välfärdsmiljoner

Datum

Vår beteckning

2020-04-01

KS 20/0190

Kommunledningskontoret
med att söka sammanlagt cirka 27 miljoner kronor. Ansökan sker i två
omgångar där den första redan är gjord.
Kommunens kostnader har inom flera områden ökat sedan budgeten lades för
år 2020. Det ökade statsbidraget som det hänvisas till i ledamotsinitiativet har
därför gått till att täcka de ökade kostnaderna som kommunen har inom
framförallt äldreomsorg och socialtjänst. Äldre- och omsorgsnämnden
prognostiserar ett underskott mot budget på 33,5 miljoner kronor och
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 15,6 miljoner kronor mot
budget. Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Barnperspektiv
Kommunens ekonomiska förutsättningar är viktiga för samtliga invånare i
kommunen, så även barnen.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) - Fördelning av
välfärdsmiljonerna
Beslut sänds till
 Initiativrättstagaren
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Ledamotsinitiativ
Kommunstyrelsen 2020-03-04.
Mot bakgrund av Riksdagen beslutat om att tillskjuta välfärdsmiljarder till
Sveriges kommuner signalerar Riksdagen att välfärden i kommunerna måste
prioriteras högre redan i år, det verkar alla partier vara överens om på nationell
nivå. Detta tillskott innebär ca 15 miljoner kronor för Upplands-Bro kommun.
Genom Oppositionsrådet Camilla Janson väcker Socialdemokraterna i
Upplands-Bro föreslag att de miljoner som till delat Upplands-Bro kommun
fördela ut till vård, omsorg och skola i år. Det krävs en långsiktig strategi för att
möta utmaningarna inom välfärden i kommunerna, tillskottet blir en del i detta
viktiga arbete. Om Kommunfullmäktige inte aktivt tar det beslutet kommer
pengarna gå till ökat budgetöverskott. I stället för att stärka välfärden kommer
minoritetsstyrets besparingar inom äldreomsorg och skola att fortsätta.

Socialdemokraterna yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar en tilläggsbudget på
aprilmötet 2020 så att pengarna fördelas till vård, omsorg och skola och användas
redan i år.
Remitterar för beredning.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 53

2020-03-04

Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson
(S) - Fördelning av välfärdsmiljoner
Dnr KS 20/0190

Beslut
Ärendet remitteras till Kommunledningskontoret för beredning.

Sammanfattning
Camilla Janson (S) väcker för Socialdemokraternas räkning ett ärende enligt
följande:
”Mot bakgrund av Riksdagen beslutat om att tillskjuta välfärdsmiljarder till
Sveriges kommuner signalerar Riksdagen att välfärden i kommunerna måste
prioriteras högre redan i år, det verkar alla partier vara överens om på
nationell nivå. Detta tillskott innebär ca 15 miljoner kronor för Upplands-Bro
kommun.
Genom Oppositionsrådet Camilla Janson väcker Socialdemokraterna i
Upplands-Bro föreslag att de miljoner som till delat Upplands-Bro kommun
fördela ut till vård, omsorg och skola i år. Det krävs en långsiktig strategi för
att möta utmaningarna inom välfärden i kommunerna, tillskottet blir en del i
detta viktiga arbete. Om Kommunfullmäktige inte aktivt tar det beslutet
kommer pengarna gå till ökat budgetöverskott. I stället för att stärka välfärden
kommer minoritetsstyrets besparingar inom äldreomsorg och skola att
fortsätta.

Beslutsunderlag


Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 4 mars 2020.

Förslag till beslut
Camilla Janson (S) yrkar på följande för Socialdemokraternas räkning:
”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar en tilläggsbudget på
aprilmötet 2020 så att pengarna fördelas till vård, omsorg och skola och
användas redan i år.”
Fredrik Kjos (M) yrkar på att förslaget remitteras till Kommunledningskontoret
för beredning.
Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ställer sig bakom
Moderaternas yrkande enligt ovan.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-03-04

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och konstaterar
därefter att Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
Kommunledningskontoret för beredning.
Beslutet skickas till:



Camilla Janson (S)
Kommunledningskontoret
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2020-09-24

KS 20/0448

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Tertialrapport 2 2020 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår
Kommunstyrelsen besluta att förslag till verksamhetsberättelse 2020 för
kommunstyrelsen godkänns

Sammanfattning
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en
tertialrapport för årets första åtta månader med prognos för helåret 2020
gällande Kommunstyrelsen.
Resultatet för årets första åtta månader är + 15,9 miljoner kronor i förhållande
till budgeten. Prognosen för helåret 2020 är + 8,0 miljoner kronor. Överskottet
förklaras framförallt av exploateringsintäkter.
Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro. Den pågående
pandemin har utvecklat och förtätat samarbetet inom kommunen men även med
olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har
fokuserat på att minska smittspridning och bibehålla samhällets funktionalitet. En
politisk överenskommelse har beslutats om för att säkerställa långsiktighet och
beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och
trygghet öka. Under våren invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för
trygghetsarbetet är bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och
olika aktörer. Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten och Upplands-Bro
kommun har omsatts under perioden och samarbetet fördjupats under sommaren.
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden
klara för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga
utvecklingen för ett hållbart Upplands-Bro.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24
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Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Ange här vilka som ska ta del av beslutet, exempelvis sakägare,
sökanden, myndighet, organisation, kontorschef. Använd formatmallen
Punktlista.Den här texten återanvänds i protokollet.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro.) Krisen har medfört ett
omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen
Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och
bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för
att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under våren invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer.
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara
för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för
ett hållbart Upplands-Bro.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och
arrenden.

1.3 Viktiga händelser under året
Pandemin
Perioden har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen
verksamheter på flera olika sätt. Events har blivit inställda, anpassningar av
verksamheten har behövt genomföras och nya arbetssätt har behövts arbetats fram.
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl intern som externt. En
tjänst för videomöten mellanbrukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram.
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens ITplattform och därmed utvecklingen av densamma.
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar
fortsatt framdrivit för kommunens verksamheter och utveckling. Stort fokus har lagts på
att få till bra nämndsammanträden med distansdeltagande och på att förbättra
användarupplevelsen vid videomöten i de större sammanträdesrummen i kommunhuset.
Under pandemin ställde kommunen om sitt arbetssätt kring kommunikation och
skapade snabbt information för intern och extern spridning i en nära dialog med
Samverkan Stockholm. Det lanserades en webbportal om coronapandemin med viktig
information för olika målgrupper som under perioden april till och med augusti har
portalen haft ca 11 000 sidvisningar. Informationsmaterial skapades på 17 olika språk.
För att säkra en trygg och säker miljö för både medarbetare och medborgare som, trots
pandemin behövde mötas i kommunhuset och kontaktcenter skapades bl. a. schema för
extra städning och spritning av ytor infördes, liksom inköp av plexiglasskivor som
avgränsning. En pandemiplan skapades för att säkra vår leverans av service till
kommunens invånare, även om verksamheten skulle drabbas av stort sjukdomsbortfall.
För att underlätta för kommunens näringsliv under en ekonomiskt utmanande period har
insatser gjorts från kommunens sida. Exempelvis har man förlängt perioden för
uteserveringar samt gett ett generellt uppskov för årliga fasta tillsynsavgifter inom
miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak. Kommunens gymnasieelever erbjöds även
take away-luncher från ett 15-tal lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra
veckor. Syftet var att minska smittspridningen, då eleverna hämtade luncher från
restauranger i närheten av deras bostad, samt att stötta näringslivet i en ekonomiskt svår
tid.
En kompetenskartläggning genomfördes i hela kommunen för att hitta medarbetare som
tillfälligt kunde stötta upp inom äldreomsorgen. Tengai, världens första fördomsfria
intervjurobot var ett stöd till rekryteringsfunktionen i arbetet med att snabbt få in nya
vikarier under pandemin. Personalavdelningen hade täta möten kring
arbetsmiljöfrågorna med de verksamheter inom Socialkontoret som var mest drabbade
av smittan.
Digitalisering
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också
att bli en tydligare avsändare.
Arbete sker kontinuerligt med att utveckla användandet av kommunens e-tjänster, totalt
tillhandahåller kommunen nu 48 e-tjänster. Ledarforum blev digitalt under våren för
kommunens chefsgrupp. En gång i månaden sänds forumet live via kommunens webbtv. Sändningen får alla anställda tillgång till via kommunens intranät Portalen.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscenter invigdes i februari och ett aktivt arbete i samverkan för trygghet
påbörjades. Samverkan sker på plats mellan aktörer som arbetar i centret i olika
utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd och information.
Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Under perioden har totalförsvarsövning 2020 planerats och genomfört, arbete är även
påbörjat med att införa Risk- och sårbarhetsanalysarbetet i kommunens planerings- och
uppföljningsverktyg Stratsys. Kommunen har med hjälp av Frivilliga resursgruppen
stöttat socialkontoret med materialförsörjning och logistik till följd av Covid. Det har
även inletts långsiktiga säkerhetsarbeten i form av upprättande av en
kommunövergripande säkerhetsskyddsplan, krigsorganisation, krigsplacering och
säkerhetskyddsanalys.
Samhällsbyggnadsutveckling
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara
för samråd. Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter som inleddes i
december färdigställdes och även en Hållbarhetskonsekvensanalys av FÖP:arna.
Förstudie stationsområdet för Bro är i full gång. Förberedelser för motsvarande
förstudie för Kungsängen pågår. Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro
stationsområde har förvärvats i syfte att ge kommunen rådighet över marken, i samband
med utveckling av stationsområdet.
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen.
Beslut väntas under hösten.
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik
område. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år.
Ny lagstiftning kräver att detaljplaneringsprocessen digitaliseras. Arbete pågår för att
ställa om till nya programvaror och ett nytt arbetssätt.
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Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Upplands-Bros varumärke utvecklas genom
strategisk kommunikation
Beskrivning

Kommunens kommunikation ska utvecklas såväl internt som externt. Det externa
kommunikationsarbetet ska syfta till att öka kunskapen om Upplands-Bro, om
verksamheter och tjänster. Kommunikationen ska verka till att stärka Upplands-Bros
identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Kommunen ska vara i framkant
när det gäller val av kommunikationskanaler och de arenor där kommunens budskap
kommuniceras. Kommunikationsinsatser ska anpassas, utvecklas och dimensioneras för
att uppnå högst effekt och ska alltid följa kommunens övergripande inriktning.

Kommentar

Utvecklingen av kommunikationen sker med invånaren i fokus. Det görs genom
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen.
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd
ärenden under dygnets alla timmar.
Under våren har ett kommunikationskoncept tagits fram som kallas #viärupplandsbro.
Syftet är att invånarna ska känna sig stolta och nöjda att bo i Upplands-Bro. Även
kommunens medarbetare ska uppleva stolthet att jobba här.
Digitaliseringen skapar möjligheter och nya strategiska kanaler under året är:
kommunens podd ”Bättre tillsammans” som sprider på ett inspirerande vis och
samtidigt stärker kommunens vision ”ett hållbart Upplands-Bro”. Satsning på
informationsfilmer om kommunens verksamheter och interna som externa möten som
sänds live är ytterligare nya sätt att nå ut till fler målgrupper.

2.2 Nämndmål: Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart
och tryggt Upplands-Bro
Beskrivning

Samhällets delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett tryggt och
hållbart Upplands-Bro. Det handlar om att bjuda in boende, företag och andra viktiga
samhällsaktörer för att gemensamt tillsammans med kommunen kunna uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro. Kommunen har en nyckelroll i detta
arbete och ska vara drivande när det gäller att stärka samhällets samlade förmåga.
En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en
samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser
i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Kommentar

Enheten för Trygghet och prevention arbetar med att konkretisera och följa upp
samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande
möten med kommunpolis, dialog med berörda kontor, samt rapportering till
Trygghetsutskottet. Enheten för Trygghet och prevention samarbetar också med
lokalpolisen för att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte.
Trygghetscenter invigdes i februari och ett arbete i samverkan för trygghet påbörjades.
Samverkan sker på plats mellan aktörer, och aktörerna erbjuder också kommuninvånare
stöd och information. Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter
i Bro för att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare..
I mars påbörjades ett arbete med IT-systemet Embrace, ett verktyg i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete enligt metoden EST
(Effektiv Samordning för Trygghet) har inletts. Metoden bygger på samverkan i
kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling.
Kommuninvånare engageras i det trygghetsskapande arbetet bland annat genom
Grannsamverkan och grannstödsbil, föreningsdriven (kommunfinansierad) nattvandring
och av kommunen samordnade trygghetsvandringar.

2.3 Nämndmål: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
genomsyrar samhällsbyggandet i Upplands-Bro
Beskrivning

Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste arbetet med en
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande nivå
utvecklas.
De "mjuka" värdena såsom till exempel natur, rekreation och kulturmiljö skapar
attraktionskraften och hållbarheten i vår unika kommun och kommer därför först i
planeringen. Vi bygger samhälle - inte hus. Det ska även finnas ett helhetsperspektiv i
samhällsbyggandet där fokus är mellan byggnaderna.
Samhällsplaneringen ska även bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till
Upplands-Bros kvaliteter.

Kommentar

Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande.
I samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens
centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare
och enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys
av FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny
bebyggelsen möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt.
Bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar
för en bilsnål livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad
trygghet längs gång- och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till
lekplatser och natur med bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och
utomhusgym. Bostädernas försiktiga anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom
Ekhammars gård och Kungsängens kyrka genom att den främst består av småhus och att
viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet omhändertas i öppna lösningar i marknivå som
blir en kvalitet för livsmiljön och upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som
de estetiska förutsättningarna kan förbättras genom skapande av större vattenytor och
plantering av inhemska växter kopplade till naturtypen.
Två strandängar vid Örnässjön har återställts. Strandängarna ligger vid Örnäs gård på
den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan. Projektet handlar
delvis om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen
fick torrläggas i samband med bostadsbyggande. Återskapandet syftar till att öka den
biologiska mångfalden. Genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön
förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena..

2.4 Nämndmål: Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom
digitalisering
Beskrivning

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg,
samhällsplanering och infrastruktur.
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när.
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar,
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång.
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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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
2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd
att etableras.

Kommentar

Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april.
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr.
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter.
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också
att bli en tydligare avsändare.
Kommunen har nu sammanlagt 48 e-tjänster och under våren har vi publicerat 16 nya etjänster, exempelvis anmälan till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn,
och orosanmälan vuxen.
Ledarforum blev digitalt under våren för kommunens chefsgrupp. En gång i månaden
sänds forumet live via kommunens webb-tv. Sändningen får alla anställda tillgång till
via kommunens intranät Portalen.
Kommunens podd, Bättre tillsammans fortsätter och vi har nu 13 avsnitt som skildrar på
ett hur var och en av oss kan bidra till ett hållbart samhälle.
Inför sommaren lanserades en besöksportal där det går att ta del av kommunens
aktiviteter som t ex vandra, bada, fiska, paddla, rida, spela golf, fika och äta. Den riktar
sig såväl till kommunens invånare som externa besökare. Portalen har under perioden
juni till och med augusti haft cirka 3500 sidvisningar.
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2.5 Nämndmål: Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och
behålla personal
Beskrivning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Ett
långsiktigt och strategiskt arbete bedrivs inom Upplands-Bro kommun inom ett antal
olika fokusområden, bland annat förbättras och utvecklas processen vid rekrytering för
att öka kandidatupplevelsen. Vidare utvecklas och förbättras kommunikation med
medarbetare och varumärket utvecklas genom strategisk kommunikation.
Arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020.
Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap.

Kommentar

All rekrytering sker numera med interna resurser. Verksamheterna arbetar mer
kompetensbaserat utifrån att det är högre kvalitet på våra annonser, som alla
kvalitetssäkras innan publicering. Under april- juni rekryterades över 100 vikarier för att
tillmötesgå verksamheternas personalbehov och styrde den interna
kompetensfördelningen i och med det behov som fanns i verksamheterna.
Under året har personalavdelningen varit delaktiga i 20 rekryteringar från ax till limpa.
De interna utvecklingsinsatser som är riktade mot medarbetare, aspirantprogram och
medarbetarakademin, har delvis blivit framflyttade under våren på grund av pandemin.

2.6 Nämndmål: Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem
präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus
Beskrivning

Kommunens styrmodell ska vara hållbar och präglas av ett strategiskt och långsiktigt
fokus. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen
utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till
individuella mål för varje medarbetare.
Upplands-Bro kommun arbetar enligt en sedan 2019 diplomerad miljöledningsmodell.
Ledningssystemet innebär att de områden där kommunens verksamheter har störst
miljöpåverkan också är de områden som styr vilka mål som ska gälla för kommunens
miljöarbete. Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030
vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål
-Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.
-Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan.
-Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar utveckling i
undervisningen.
-Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i
kommunens samhällsplanering.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Kommentar

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska
görasför att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för
aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro
kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar
verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer
samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något,
eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska
göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är
till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.
De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa
benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och
delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens
verksamheter.
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter
organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och
budgeten.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer
utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett
gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under
2021.
Miljöarbetet har under året präglats av ett fortsatt arbete för ett hållbart Upplands-Bro,
där miljöfrågan är en fortsatt central dimension för att nå en långsiktig och hållbar
utveckling. En del i detta har varit att integrera miljömålsarbetet i kommunens
övergripande sex målområden, för att stärka och ge god grund för nämnders möjlighet
att göra miljöarbetet än mer effektivt.

2.7 Nämndmål: Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom
samverkan och samarbete
Beskrivning

Samverkan med andra organisationer är en viktig faktor för att kunna leverera i enligt
med det kommunala grunduppdraget i framtiden. Ökade krav från kommunens invånare
och behov av effektiviseringar gör dessutom att samverkan måste ske på ett annat sätt
än tidigare. Områden för samverkan gemensamt med andra kommuner ska identifieras
och samarbete ska inledas inom de områden som bedöms ge bäst effekt. Modeller för
samverkan ska också utvecklas. Samverkan inom den egna kommunala organisationen
ska också stärkas.
Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila
försvaret. Under 2020 genomförs Totalförsvarsövning TFÖ.
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Kommentar

Verksamheterna inom kommunstyrelsen ser löpande över möjligheterna för samverka
såväl internt som externt. Kommungemensamma projekt och nätverk samt samarbeten
med andra organisationer har initierats under perioden.
Bland annat har ett arbete enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet)
inletts med samordning på Trygghets- och preventionsenheten. Metoden bygger på
samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Bland
aktörerna återfinns bland annat alla kommunens kontor, väktare, lokalpolis, lokala
bostadsbolag och föreningar.
Kommunen deltar även i ett nytt samverkansforum för flera nordvästkommuner
gällande brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor, under benämning Tryggsam.

2.8 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av
arbetstillfällen och företag
Beskrivning

Ett aktivt näringslivsarbete stimulerar tillväxt i samhället och bidrar till ett ökat antal
arbetstillfällen. Samarbete med lokala förtag skapar dessutom möjlighet till direkta och
riktade arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheten till arbete i kommunen.
Under 2020 utvecklas samarbetet med näringslivet och en ny näringslivsstrategi
formuleras och tas fram i samverkan. Inriktningen är även att förenkla och utveckla
service till företag.

Kommentar

Under året har två viktiga insatser för att stärka det lokala företagsklimatet initierats. En
ny näringslivsstrategi tas nu fram tillsammans med lokala företag, förtroendevalda och
tjänstepersoner. Två workshops har genomförts med det lokala näringslivet för att
inventera företagens önskemål och för att identifiera ett antal fokusområden. Vidare har
den kommunövergripande utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. Utbildningen
syftar till att utveckla och stärka kommunens service och myndighetsutövning.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

123 654

34 023

117 715

34 638

5 939

615

6 554

5 097

Samhällsbyggna
dskontoret

17 211

15 122

22 015

29 215

-4 804

14 093

9 289

31 241

117

433

0

343

117

-90

27

-1 163

140 982

49 578

139 730

64 196

1 252

14 618

15 870

35 175

Försäljning
tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

7 771

197

6 367

209

1 404

-12

1 392

Samhällsbyggna
dskontore

107

25

103

25

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7 878

222

6 470

234

1 408

-12

1 396

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

187 412

51 033

187 412

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 866

74 366

214 866

82 366

0

8 000

8 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

11 657

296

11 657

296

0

0

0

Samhällsbyggna
dskontoret

161

37

161

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 818

333

11 818

333

0

0

0

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa
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3.3 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 15,9 mnkr. Helårsprognosen
är ett överskott på 8 mnkr. Överskottet per sista augusti beror bland annat på att
lönerevisionen inte är slutförd för 2020 samt att evenemang och utbildningsinsatser har
senarelagts till hösten.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget.
Prognosen för helåret är i nivå med budget.
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att planerade
aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya lösningar har
skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till invånare och
verksamheter i kommunen.
Covid relaterade kostnader uppgår till 0,9 mnkr varav den största delen är
personalkostnaden för Frivilliga resursgruppen, förhoppningen är att kommunen till viss
del kommer bli statligt kompenserade för delar av dessa, besked väntas under hösten.
En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds take awayluncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra veckor.
Kostnaderna fanns inte med i budgeten för år 2020 och är konsekvens av den pågående
pandemin och den distansundervisning som genomfördes på gymnasieskolorna. Vidare
är det en satsning på kommunens näringsliv i en svår ekonomisk tid.
Näringslivsavdelningen kommer därför preliminärt att redovisa ett underskott på ca 0,6
mnkr för innevarande år.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget motsvarande
9,3 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt under första
tertialen. Planavdelningen har lägre intäkter jämfört med budget under perioden men ser
att det ska vara möjligt att nå budget i balans till årets slut.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

(tkr)
Brobyggare

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

1 765

4 596

0

4 596

1 765

4 596

0

Summa

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

3.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

4 638

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

40

920

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

2 806

3 000

194

Investeringsram KLK

2 690

0

660

2 690

2 030

750

550

0

200

200

10 000

0

0

10 000

10 000

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

455

-3 700

7 545

11 245

Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

7 783

0

789

7 783

6 994

Våtmark vid Lejondalssjön

0

0

2

0

-2

Våtmark vid Örnässjön

0

0

2

0

-2

Utveckling av Tibbleviken

0

0

-199

0

199

Permakultur Råby

0

0

-38

0

38

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering

Exploatering:
NORRBODA - Brunna
verksamhetsomr

6 816

Granhammarsvägen etapp 2

14 224

-6 816
10 000

-4 224

Ringvägen

1 128

-1 128

Lillsjö badväg

8 017

-8 017

Gamla brandstationen

4 565

-4 565

Kockbacka

1 899

-1 899

Blommans förskola

1 835

-1 835

Trädgårdsstaden i Bro

8 175

-8 175

16 767

-16 767

5 875

-5 875

HUSBYTORP/TEGELHAGE
N
Utveckling av Bro
stationsområde
Summa

33 223

1 085

74 301

42 138

-27 525

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

920

920

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 000

3 000

Investeringsram KLK

2 690

0

2 690

2 690

Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Restaurering av Lejondalssjön
Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Summa

750

550

200

200

10 000

0

2 700

10 000

7 300

8 000

455

-3 400

7 545

10 945

10 000

0

10 000

10 000

7 783

0

3 789

7 783

3 994

43 223

1 085

19 899

42 138

22 239

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim.
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under
2020.
Investeringsram KLK
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020.
Översyn Furuhällshuset
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin
helhet under 2020.
Lejondalssjön
Upphandling för restaurering av Lejondalssjön genomfördes under 2020. Vattenresurs
AB är upphandlade på totalentreprenad. Åtgärderna ska enligt avtal vara
färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till denna långa utförandetid är
konkurrensen med andra projekt och reningstekniker i vattenverk gällande resurser och
kompetens. Åtgärder skulle ha börjats i juli, men de har haft problem med beställning
av ny utrustning. Planen är att behandling ska ske i år och nästa år tills bra resultat
uppnåtts. LOVA-bidrag på 5,0 Mkr ha beviljats för delar av projektet och 75% av
bidraget har utbetalats.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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3.8 Exploateringsredovisning
Projekt

Förbrukat tom 2019

Prognos 2020

Netto

Netto

197

0

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde

48 194

10 000

Ringvägen

35 635

-6 000

-785

0

15 106

0

(tkr)
Norrboda (HSB)

Äldreboende Lillsjöbadväg
Förskola Lillsjö badväg
Lillsjö badväg

0

10 000

Gamla brandstationen i Bro - VA

-29

0

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar

147

0

-4 831

-2 500

Blommans förskola Finnsta

214

-500

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

-52 954

-10 000

Kockbacka finplanering

Hästsportanläggning Önsta
Tegelhagen
Granhammarsvägen etapp 2
Skällsta industriområde
Jursta 3:14
Högbytorp
Summa

-70

0

-10 825

0

-2 596

18 000

6 495

0

-579

100

87

0

33 406

19 100

Avslut Exploateringsprojekt
Exploateringsprojekt Gamla
Brandstationen

Belopp (tkr)

INKOMSTER

Erhållen gata
Övrigt

Totalt inkomster

4 564 599
215 347

4 779 946

UTGIFTER

Beräkning värde avseende
allmänplatsmark:
gata (vägkroppen)
asfaltgrund
asfaltering
belysning

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Exploateringsprojekt Gamla
Brandstationen

Belopp (tkr)

Övrigt

Totalt Utgifter

-136 685

-4 701 284

Totalt (resultat av projektet)

78 662

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för
trafik. Några små arbeten återstår dock att genomföra. Klart våren 2021.
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på
Ringvägen klart. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen planeras att startas under hösten 2020.
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid
förskolan och Lillsjöbadet är slutförda. Finplaneringsarbeten pågår klart årsskiftet
2020/2021.
Gamla brandstationen i Bro: Projektet slutfört.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator genomförda.
Fortsätter 2021.
Blommans förskola Finnsta: Projektet slutfört
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för
detaljplanens genomförande. Överklagan av beslutet inlämnat till mark och
miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen
kan ta längre tid. Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast runt årsskiftet 20/21
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan, allmänna anläggningar och annan
infrastruktur pågår. . Etapp 1 klar kv 1 2021 och etapp 2-3 förväntas klara årsskiftet
2023/2024.
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntas klart vid årsskiftet
2021/2022.
Jursta 3:14: Projektet slutfört

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020

18(18)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2020-10-02

KS 20/0639

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive
sociala investeringsfonden. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr.
Helårsprognos för kommunen är en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har
gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra
ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner
kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget
istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor.
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Datum

Vår beteckning

2020-09-24

KS 20/0639

Kommunledningskontoret

Ärendet
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden
januari till augusti.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
åtta månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive
sociala investeringsfonden.
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten
med 12,1 mnkr (35,4 mnkr). Ett exploateringsprojekt har avslutats under
perioden. Tomträtter har sålts och redovisats till ett nettovärde på 343
tkr. Kommunen har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 2,5
mnkr jämfört med budget. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr.
Sammantaget beräknas kommunen ha en negativ avvikelse mot budget på 17,3
miljoner kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med
covid-19 och har gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta
och kommer att göra ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om
cirka 27,4 miljoner kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle
avvikelsen mot budget istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor.
Störst beräknat underskott har Äldre- och omsorgsnämnden som prognostiserar
ett underskott på 33,5 miljoner kronor, av detta avser cirka 21 miljoner kronor
kostnader för covid-19 som man har sökt och kommer att söka statsbidrag för.
Återstående avvikelse om 12,5 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ökade
volymer. Även Socialnämnden prognostiserar ett underskott (15,6 miljoner
kronor), varav 6,4 miljoner kronor avser kostnader förknippade med covid-19.
Återstående underskott förklaras i huvudsak av ökade kostnader för externa
placeringar, integration samt funktionsnedsättning.
Det beräknade underskottet för Gymnasie- och arbetslivsnämnden förklaras i
första hand av underskott gällande gymnasieskolan. För Tekniska nämnden och
Bygg- och miljönämnden avser de beräknade underskotten minskade intäkter
som till stor del förklaras av covid-19.
Kommunstyrelsens positiva avvikelse förklaras av exploateringsintäkter.
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Datum

Vår beteckning

2020-09-24

KS 20/0639

Kommunledningskontoret
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget
Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB UpplandsBrohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett
under året i kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 124 tkr, 124 tkr sämre än
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 345 tkr sämre
än budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 225 tkr
högre än budgeterat resultat.
Upplands-Bro kommun äger även 51 % av Österhöjdens Garage AB.
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 16 tkr sämre än budgeterat
resultat.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun
2. Tertialrapport 2 2020 Kommunstyrelsen
3. Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden
4. Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
5. Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden
6. Tertialrapport 2 2020 Socialnämnden
7. Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden
8. Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnämnden
9. Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden
10. Miljöbokslut Tertial 2 2020
11. Personalbokslut Tertial 2 2020
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder och koncernbolag
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2020. De redovisningsprinciper som används i
årsbokslutet har använts förutom när det gäller redovisning av investeringsbidrag från
privata aktörer. Redogörelse om detta sker under avsnittet om redovisningsprinciper.
Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast
väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts.
Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras.
Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och
varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets
första åtta månader.
I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd.
Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser
motsvarande period 2019.

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling
1.2.1

Nyckeltal

Nyckeltal

202008

201908

201808

201708

Folkmängd 30 juni respektive år

29 753

29 174

28 358

27 265

Kommunalskatt, kr

19 :60

19 :60

19:60

19:60

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12:08

12:08

Resultat tkr
Resultat kr per invånare
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning

43,6

87,7

85,4

90,6

1 466

3 005

2 976

3 323

96,2

92,1

91,9

90,8

1 839

1 626

1 416

1 316

Tillgångar kr per invånare

61 810

55 697

49 946

48 281

Anläggningstillgångar kr per invånare

53 250

43 247

38 814

38 477

Eget kapital kr per invånare

35 372

31 897

28 927

28 559

Balansomslutning mnkr

Soliditet % 1)

57

57

58

59

Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 2)

1,3

1,6

7

7

Nettoinvesteringar, mnkr 3)

143

87

65

114

Borgensåtagande kr per invånare

65 516

65 070

65 103

67 764

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per inv

23 869

23 980

24 115

24 596

1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar
2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning
3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.3.1 Samhällsekonomisk utveckling
Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19.
Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att Sverige
skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Under våren skedde en kraftig
nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats
jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst globalt. Från och med
tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det en kraftig nedgång i BNP med
en förväntad minskning på 4,9 procent jämfört med 2019. Arbetslösheten bedöms
fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021.
Lågkonjunkturen beräknas bestå ända till 2023. Inte förrän i slutet av 2023 antas gapet
mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet.

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
1.4.1 Målredovisning
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka
hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla
kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att
omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som
i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta.
Nedan följer en sammanställning kring respektive övergripande mål.
För fullständiga kommentarer till var och ett av nämndmålen hänvisas till respektive
nämnds tertialrapport.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:
Övergripande mål
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.”
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
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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.”

Kommunen utvecklar kommunikationen med invånaren i fokus. Det gör vi genom
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen.
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd ärenden
under dygnets alla timmar. Kommunen utvecklar e-tjänster och breddar möjligheten för
invånarna att kunna få bättre service.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Upplands-Bros varumärke utvecklas genom strategisk kommunikation

Kommunstyrelsen

Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet

Bygg- och miljönämnden

Utökad dialog

Tekniska nämnden

Meningsfullt åldrande
Beskrivning

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet och känslan av
meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av
in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta
åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället.
Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa.
Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande,
dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och
goda matvanor.
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De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. Utöver
aktiviteter spelar andra förebyggande insatser stor roll. Trygg förstärkt hemgång ger
möjlighet till rehabiliterande insatser för att öka tryggheten.
Under året har möjligheterna till aktiviteter och social samvaro minskat och andra
lösningar har skapats för att bibehålla trygghet och hälsa hos äldre i kommunen. Några
exempel på lösningar har varit och är digitala möten, videosamtal och utomhusgymnastik.
Dagverksamheten öppnade åter igen i somras för personer över 65 år med
demenssjukdom. Verksamheten erbjuder aktiviteter i mindre grupp. Man erbjuder även
promenader för de som inte har möjlighet att komma till dagverksamheten.
De värdighetsgarantier som Äldre- och omsorgsnämnden beskriver innehåller viktiga
kvalitetsdelar som verksamheterna ska efterleva. Viktiga begrepp är trygghet, integritet,
delaktighet och meningsfull tillvaro.
De kvalitetsindikatorer som nämnden använder för att mäta kvalitet återfinns i årliga
enkäter. Socialstyrelsen erbjuder kommuner att årligen delta i en rikstäckande
undersökning som mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på
äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv.
Mätning är gjord även för år 2020 och resultat presenteras från Socialstyrelsen i oktober
månad. För detta år förväntas inte verksamheten kunna dra betydande slutsatser då
svarsfrekvens förväntas bli låg med anledning av pågående pandemi. Samtliga
verksamheter som vänder sig till de äldre i kommunen kan konstateras ha innehåll som
säkrar den kvalitet som utlovas. De åtgärder och aktiviteter som verksamheter under året
har åstadkommit har i hög grad säkerställt de garantier som utlovas.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder förebyggande aktiviteter för ett
meningsfullt och hälsosamt åldrande för alla
Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder attraktiva livsmiljöer för seniorer

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Lustfyllt lärande
Beskrivning

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till
lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftig
vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola.
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara
uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan
har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från
varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och
ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.
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Andelen med behörighet till nationellt program minskade och kommer att behöva vara ett
fortsatt prioriterat område. Det genomsnittliga meritvärdet har en ganska kraftig
sänkning, likaså andelen med betyg i samtliga ämnen. Inga Nationella prov genomfördes
under våren 2020.
Resultaten för ökad trygghet, ordning och studiero i grundskolan ligger dessa kvar på
samma nivåer som tidigare en bit ifrån de uppsatta målvärdena. Vad det gäller andel
elever som upplever studiero går det dock att se en tydlig förbättring.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Kunskapslyft

Utbildningsnämnden

Ökad trygghet, ordning och studiero

Utbildningsnämnden

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 innan 2025.
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi 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 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, frivilligorganisationer och kommunens invånare
arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta
utanförskapet i utsatta miljöer.

Kommunen arbetar med att konkretisera och följa upp samverkansöverenskommelsens
åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande möten med kommunpolis, dialog med
berörda verksamheter, samt rapportering till Trygghetsutskottet. Det sker också
samarbete med lokalpolisen för att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte.
Trygghetscenter invigdes i februari och ett arbete i samverkan för trygghet påbörjades.
Samverkan sker på plats mellan aktörer, och aktörerna erbjuder också kommuninvånare
stöd och information. Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter i
Bro för att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Kommunen verkar för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i
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Upplands-Bros kultur och fritidsliv.
Effekterna av coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är dramatiska.
Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör viktiga instegsjobb för
både utrikesfödda och unga. Därtill skapar en högre arbetslöshet svårare konkurrens för
de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa omständigheter har stor påverkan
på volymerna gällande försörjningsstöd, ett påbörjat utvecklingsarbetet för att fler ska nå
egen försörjning fortskrider.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart och tryggt Upplands-

Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa

Bygg- och miljönämnden

Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Bro

Stärka den enskildes förmåga till självständighet genom
självförsörjning. Öka möjligheterna till självförsörjning genom arbete, studier
och integration.
Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla människor, oavsett ålder,
kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
ställning blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv.

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden arbetar med att kommunens invånare ska ha ett tryggt
och självständigt liv

Socialnämnden

Socialnämndens integrationsarbete är en förutsättning för ett hållbart
samhälle

Socialnämnden

Hållbar miljö

Tekniska nämnden

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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Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande. I
samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun.
Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens centrum
kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare och
enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys av
FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet att
utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny bebyggelsen
möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Bostädernas
närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en bilsnål
livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gångoch cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur med
bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och utomhusgym. Bostädernas försiktiga
anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom Ekhammars gård och Kungsängens kyrka
genom att den främst består av småhus och att viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet
omhändertas i öppna lösningar i marknivå som blir en kvalitet för livsmiljön och
upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som de estetiska förutsättningarna kan
förbättras genom skapande av större vattenytor och plantering av inhemska växter
kopplade till naturtypen.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar
samhällsbyggandet i Upplands-Bro

Kommunstyrelsen

Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom digitalisering

Kommunstyrelsen

Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal

Kommunstyrelsen

Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett
strategiskt och långsiktigt fokus

Kommunstyrelsen

Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom samverkan och
samarbete

Kommunstyrelsen

Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är
trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Bygg- och miljönämnden

Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till
likställighet och kvalitet

Bygg- och miljönämnden

Trygg miljö
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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.

Under året har två viktiga insatser för att stärka det lokala företagsklimatet initierats. En
ny näringslivsstrategi tas nu fram tillsammans med lokala företag, förtroendevalda och
tjänstepersoner. Två workshops har genomförts med det lokala näringslivet för att
inventera företagens önskemål och för att identifiera ett antal fokusområden. Vidare har
den kommunövergripande utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. Utbildningen
syftar till att utveckla och stärka kommunens service och myndighetsutövning.
Kommunen arbetar för att alla klienter med ekonomiskt bistånd ska ha uppdaterade och
reviderade arbetsplaner. Dessa upprättas tillsammans med klienterna för ökad delaktighet.
Barn och unga placerade i socialkontorets verksamheter får ökat inflytande genom en
organisationsförändring som har genomförts under året då en placeringsgrupp skapats.
Gruppen kan i större utsträckning tillgodose de placerade barnens och ungdomarnas
behov. Att barnkonventionen sedan år 2020 är lagstiftad skärper ytterligare kravet på ett
mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets rättigheter ska beaktas vid
alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör
barn.
Utförandet av hemtjänstinsatser ska så långt som möjligt utformas i dialog med den äldre
för att säkerställa den enskildes inflytande över hur och när olika insatser ska
genomföras. Konsult har under sommaren gjort en genomlysning av hur ärenden hanteras
från biståndsbeslut till genomförande med målet om att såväl systemtekniska som
praktiska hinder avhjälps till förmån för flexibilitet gentemot biståndstagare. Målet är ett
mer effektivt nyttjande av resurser som tillgodoser den enskildes önskemål.
De planer som ska beskriva hur, när och av vem en insats ska genomföras, ska ge den
enskilde möjligheter till påverkan av dess utformning. Verksamheterna arbetar ständigt
med metoder för att stärka den enskildes synpunkter och önskemål. I takt med att
valfrihetssystemet alltmer har etablerats i kommunen kan fler göra medvetna val av
utförare av såväl vård- och omsorgsboende som hemtjänstinsatser.
Införandet av kulturskolechecken är senarelagt på grund av pågående pandemi.
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer för barn och unga.
Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020
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Eleverna ska på så vis själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara
behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i
Upplands-Bro kommun. Elever ska även kunna söka sig till aktörer utanför kommunen
om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer
kan erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet. Reglementet är planerat att beslutas i
fullmäktige i början på 2021 och införandet ske till höstterminen 2021.
Nämndmål inom det övergripande målet
Nämndmål
Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och
företag

Kommunstyrelsen

Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid
inom Kulturskolans område.
Kommuninvånarna har
rätt att själva välja inriktning och utbud inom nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina
verksamhetsområden

Socialnämnden

Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Äldre- och omsorgsnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina
verksamhetsområden

Utbildningsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
1.5.1 God ekonomisk hushållning
Övergripande mål
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan
medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna
konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan
användas under ett enskilt budgetår.
Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras
med lån
Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd
Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt,
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet

1.5.2 Ekonomisk ställning
Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 50,1 mnkr ( 92,9 mnkr) exklusive sociala
investeringsfonden.
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 12,1
mnkr (35,4 mnkr) . Ett exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Tomträtter har
Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020
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sålts och redovisats till ett nettovärde på 343 tkr. Kommunen har ökade skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 2,5 mnkr jämfört med budget. Nämnderna uppvisar totalt
ett underskott jämfört med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och
försäljning av exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft
i samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag för.
Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr.
Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr (3,8 mnkr)
vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Finansnettot är 1 mnkr sämre än budget och uppgår
till 1,2 mnkr för perioden.
Tkr

Utfall
202008

Budget
202008

Avvikelse

Verksamhetens intäkter

299 378

281 413

17 966

-1 337 432

-1 336 870

-561

-39 120

-42 793

3 673

-1 077 173

-1 098 251

21 077

Skatteintäkter

836 590

844 400

-7 810

Generella statsbidrag och utjämning

283 067

272 800

10 267

42 484

18 949

23 535

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

5 982

7 217

-1 236

Finansiella kostnader

-4 845

-4 900

55

Resultat efter finansiella poster

43 621

21 266

22 355

43 621

21 266

22 355

6 498

25 179

-18 682

50 119

46 446

3 673

Extraordinära poster
Årets resultat inklusive social investeringsfond
Medel från social investeringsfond

Årets resultat exklusive social investeringsfond

Skatter och utjämningssystem

I budget 2020 uppgår finansieringen till 1 675,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- och
kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognosen beräknas dessa intäkter uppgå
till 1 709,2 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna med
33,4 mnkr. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade generella statsbidrag pga
av situationen med Covid-19. Dessa nya tillskott har erhållits för att stärka
kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och
omsorg. Kommunen har totalt erhållit 53,2 mnkr i ökade generella statsbidrag.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen uppgår till 96,2 % (92,1 %) per augusti 2020.
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Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Kommunallagens balanskrav

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till kravet
på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå.
God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både
säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare,
anställda och leverantörer.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar ett resultat på 43 621 tkr för årets första åtta månader. Helårsprognosen
visar ett balanskravsresultat på +-0 då man utnyttjat 11 708 tkr av
resultatutjämningsreserven.
Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

Prognos
202012

202008

201912

201812

201712

= Årets resultat enligt
resultaträkningen

-11 708

43 621

52 966

107 666

44 124

-4 644

-6 602

-1 077

48 322

101 064

43 047

101 064

43 047

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster
och förluster i värdepapper
= Årets resultat efter
balanskravsjustering

-11 708

43 621

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

-33 397
11 708
0

43 621

14 925

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. Enligt prognosen
kommer 11,7 mnkr användas vid årets slut och 95,4 mnkr kvar att använda.
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Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i
ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv.
Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet,
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland
kommuninvånarna.
Hittills i år har 6,5 mnkr använts från fonden.
Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 124 tkr, 124 tkr sämre än
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 345 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 225 tkr högre än
budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 16 tkr sämre än budgeterat
resultat.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och
Kommuninvest ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr

Budget 2020

Resultat jan-aug

Helårsprognos

0

-297

-124

23 913

30 952

24 258

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

999

3 221

1 224

Österhöjdens garage AB

-33

133

-49

Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus

Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 540,5 mnkr (1 218,5 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (25,1 mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 59,8 mnkr
(175,1 mnkr) per den sista augusti.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista
augusti utnyttjades ingen kredit.
Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020
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Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (20 mnkr).
Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till
710,2 mnkr (699,9 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska
utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 21,7 mnkr
(21,1 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet
och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 29,6 mnkr (29,6 mnkr) i
kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars
nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-KL.
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet
uppgick skulden till 465,5 mnkr (474,4 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte
några särskilda placerade medel för pensioner.
Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 70,8 mnkr
(74,4 mnkr).
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska intressen
eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att kommunen
genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt kräva
lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 949,3 mnkr vilket är 50,6 mnkr mer än vid
årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9
mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 832 mnkr (792 mnkr) och till
Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro
Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt
uppgår dessa borgensåtaganden till 1 905,9 mnkr (1 865,9 mnkr). Kommunen har också
borgensåtagande till Brandkåren Attunda med 23,8 mnkr (13,2 mnkr). Övriga
borgensåtaganden på totalt 18,8 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt
bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna inom
parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet.
Soliditet

Av kommunens balansomslutning på 1 839 mnkr (1 624,9 mnkr) uppgår det egna
kapitalet till 1 052,4 mnkr (930,6 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,3 % (57,3 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel.
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.
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Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 143,5 mnkr (86,6 mnkr) för perioden januari - augusti.
Avskrivningar uppgår till 39,1 mnkr (38,5 mnkr).

1.6 Väsentliga personalförhållanden
Antal månadsanställda medarbetare
Anställningsform

202008

201908

2018

Tillsvidareanställda

1 712

1 687

1 656

282

265

291

1 994

1 952

1 947

Tidsbegränsade
månadsanställda
Totalt

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda:
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)
Anställningsform

202008

201908

2018

Tillsvidareanställda

1 655

1 632

1 594

246

224

247

87

101

157

1 988

1 957

1 998

Tidsbegr.månadsanställda
Timanställda
Totalt

Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare

Kvinnor %

Män %

Tillsvidareanställda

79

21

Kommunledningsgruppen

58

42
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2

Helårsprognos

2.1 Resultatprognos

Mnkr
Verksamhetens intäkter

Utfall
202008

Utfall
201908

Budget
helår

Vårprognos

Höstprognos

Budgetav
vikelse

287,3

290,7

422,3

422,3

412,3

-10,0

12,1

35,4

12,1

12,1

12,1

-1 337,4

-1 283,3

-2 089,7

-2 082,5

-33,5

Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering
Verksamhetens kostnader

-2 049,0

Jämförelsestörande kostnader:
Bokfört värde försäljning mark exploatering
Avskrivningar

-1,2

0,0

-39,1

-38,5

-64,2

-64,2

-64,4

-0,2

-1 077,2

-996,9

-1 691,0

-1 719,5

-1 722,5

-31,6

Skatteintäkter

836,6

812,8

1 266,6

1 218,9

1 254,9

-11,7

Generella statsbidrag och utjämning

283,1

269,2

409,2

455,6

454,3

45,1

42,5

85,1

-15,2

-44,9

-13,3

1,9

6,0

8,3

9,4

8,0

8,0

-1,4

Finansiella kostnader

-4,8

-5,7

-7,4

-6,4

-6,4

1,0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

43,6

87,7

-13,1

-43,3

-11,7

1,4

43,6

87,7

-13,1

-43,3

-11,7

1,4

6,5

5,3

29,9

13,0

11,2

-18,7

50,1

93,0

16,8

-30,3

-0,5

-17,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SOCIAL
INVESTERINGSFOND
Sociala investeringsfonden
ÅRETS RESULTAT

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Äldre- och omsorgsnämnden
Skatteintäkter och bidrag

-33 500
33 436

Socialnämnden

-15 600

Ekonomiskt bistånd

-12 700

Kommungemensam

8 147

Kommunstyrelsen

8 000

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Utbildningsnämnden

-4 290
3 300

Tekniska nämnden

-2 160

Bygg- och miljönämnden

-1 500

Finansnetto
Summa större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr
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Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst
Helårsprognos budgetavvikelse i tkr

Vårprognos

Höstprognos

0

0

8 000

8 000

Bygg- och miljönämnd

-1 000

-1 500

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

-9 400

-4 290

0

0

Socialnämnden

-15 500

-15 600

Ekonomiskt bistånd

-12 500

-12 700

Tekniska nämnden

0

-2 160

Utbildningsnämnden

0

3 300

Äldre- och omsorgsnämnden

-24 700

-33 500

Summa nämndverksamhet

-55 100

-58 450

9 600

8 147

-45 500

-50 303

Revisionen
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnd

Kommungemensamt (pension m.m)
Summa driftredovisningen

Sammantaget beräknas kommunen ha en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har gjort
en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra ytterligare
en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner kronor. Skulle
kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget istället vara positiv om
cirka 10,1 miljoner kronor.
Störst beräknat underskott har Äldre- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett
underskott på 33,5 miljoner kronor, av detta avser cirka 21 miljoner kronor kostnader för
covid-19 som man har sökt och kommer att söka statsbidrag för. Återstående avvikelse
om 12,5 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ökade volymer. Även Socialnämnden
prognostiserar ett underskott (15,6 miljoner kronor), varav 6,4 miljoner kronor avser
kostnader förknippade med covid-19. Återstående underskott förklaras i huvudsak av
ökade kostnader för externa placeringar, integration samt funktionsnedsättning.
Det beräknade underskottet för Gymnasie- och arbetslivsnämnden förklaras i första hand
av underskott gällande gymnasieskolan. För Tekniska nämnden och Bygg- och
miljönämnden avser de beräknade underskotten minskade intäkter som till stor del
förklaras av covid-19.
Kommunstyrelsens positiva avvikelse förklaras av exploateringsintäkter.
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2.3 Prognos för nämnderna
2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna
(tkr)

Budget 2020
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret (ks)
Försäljning tomträtter
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasieskola

Prognos 2020
Intäkt

1 180

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

1 180

0

0

0

0

187 413

51 033

187 413

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 867

74 367

214 867

82 366

0

8 000

8 000

19 532

13 932

19 532

12 432

0

-1 500

-1 500

283 907

155 917

287 807

155 917

-3 900

0

-3 900

Gymnasiesärskola

10 695

70

10 827

202

-132

132

0

Arbetsmarknadsinsatser

23 334

9 050

25 805

9 792

-2 471

742

-1 729

Vuxenutbildningen

35 064

15 154

34 955

16 384

109

1 230

1 339

353 000

180 191

359 394

182 295

-6 394

2 104

-4 290

95 305

7 349

96 675

8 719

-1 370

1 370

0

342 639

106 314

347 639

95 714

-5 000

-10 600

-15 600

Ekonomiskt bistånd

16 000

200

29 000

500

-13 000

300

-12 700

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

69 560

8 260

69 690

6 230

-130

-2 030

-2 160

Vatten- och avloppsverksamhet

56 657

56 657

56 657

56 657

0

0

0

Avfallsverksamhet

33 454

33 454

33 454

33 454

0

0

0

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden
Nämnder

159 671

98 371

159 801

96 341

-130

-2 030

-2 160

1 358 560

650 760

1 357 360

652 860

1 200

2 100

3 300

273 040

69 080

308 782

71 322

-35 742

2 242

-33 500

2 833 794

1 200 564

2 894 230

1 202 549

-60 436

1 986

-58 450

Internränta

9 900

Fastighetsskatt
Semesterlöneskuld

10 400

500

500

753

-753

-753

2 500

-2 500

-2 500

Personalkostnader (pensioner,
försäkringar m.m)

26 100

26 600

-500

-500

Övrigt

11 600

200

11 400

11 400

Kommungemensam
Driftredovisning kommunen

37 700

9 900

30 053

10 400

7 647

500

8 147

2 871 494

1 210 464

2 924 283

1 212 949

-52 789

2 486

-50 304

Skatteintäkter och bidrag, netto
Finansnetto
Finansiering
Totalt

1 709 236

33 436

33 436

2 000

1 600

-400

-400

0

1 677 800

0

1 710 836

0

33 036

33 036

2 871 494

2 888 264

2 924 283

2 923 785

-52 789

35 522

-17 268

Resultat
Social investeringsfond

1 675 800

16 770
29 879

Resultat enligt
resultaträkningen
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna
Prognos investeringsbudget för nämnderna

Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

920

920

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 000

3 000

Investeringsram KLK

2 690

0

2 690

2 690

750

550

200

200

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Restaurering av Lejondalssjön
Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Kommunstyrelsen
Gymnasieskolan
Arbetsmarknadsinsatser

10 000

0

2 700

10 000

7 300

8 000

455

-3 400

7 545

10 945

10 000

0

10 000

10 000

7 783

0

3 000

7 783

4 000

43 223

1 085

22 510

42 138

22 245

1 906

0

1 906

1 906

0

100

0

0

100

100

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

2 006

0

1 906

2 006

100

Konstgräs

2 000

0

1 200

2 000

800

Fastighetsunderhåll

2 000

773

2 000

2 000

0

10 000

410

5 000

10 000

5 000

3 925

0

3 925

3 925

0

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

674

674

0

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall)

82 731

36 637

43 257

43 676

419

Instrument/Utrustning

213

0

213

213

0

Förbättring badplatser

471

0

471

471

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Självservice bibliotek

134

0

134

134

0

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

223

223

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina föreningshuset

150

0

110

150

40

0

0

125

0

-125

127 307

62 146

57 792

63 926

6 134

150

0

150

150

0

Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård
Upprustning Kvistaberg

Inpasseringssystem Kungsängen sporthall
Kultur- och fritidsnämnden
Inredning ny servicebostad
Tekniska hjälpmedel

50

0

50

50

0

300

0

300

300

0

50

0

50

50

0

Socialnämnden

550

0

550

550

0

TN att fördela

900

0

900

900

0

Gatubelysning

2 000

0

2 000

2 000

0

Beläggningsunderhåll

3 985

0

3 985

3 985

0

Lekplatser

1 561

0

1 561

1 561

0

Inredning ny träfflokal (socialpsykiatrin)
Upprustning bostadsrättslägenheter

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020

20(43)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun

Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

2 130

2 130

0

Trafik- och tillgänglighetsprogram

6 709

0

6 709

6 709

0

Parkeringspaketet Kungsängen

877

0

877

877

0

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

845

845

0

Vägvisningsplan

600

0

600

600

0

Investering till upplag

500

0

500

500

0

1 500

0

1 500

1 500

0

Gröna Dalen
Frölundavägen

2 000

0

2 000

2 000

0

Kungsängen c etapp 3 Torget

28 900

25 505

3 395

3 395

0

Tekniska nämnden skattefinansierat

52 507

25 505

27 002

27 002

0

255

0

255

255

0

13 000

0

1 000

13 000

12 000

500

0

500

500

0

Avfall

13 755

0

1 755

13 755

12 000

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat

15 055

0

2 116

15 055

12 939

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

1 288

10 817

9 529

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten

13 407

0

0

13 407

13 407

6 097

0

900

6 097

5 197

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

3 659

22 832

19 173

Utökat VA-verksamhetsområde

52 922

0

0

52 922

52 922

5 110

0

0

5 110

5 110

12 500

0

1 442

12 500

11 058

500

0

0

500

500

10 000

0

720

10 000

9 280

Nya containrar kretsloppscentraler
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor
KLC i egen regi

Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering
Norrvattens ledningflytt
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln

150 000

497

34

149 503

149 469

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

120 970

6 311

29 030

22 719

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

9

7 347

7 338

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

3 907

43 172

39 265

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

618

10 000

9 382

0

0

-2 156

0

2 156

VA

514 998

121 467

19 287

393 531

374 244

Tekniskanämnden

581 260

146 972

48 044

434 288

386 244

315

0

315

315

0

IKT-satsningar förskolor och skolor

1 940

0

1 940

1 940

0

Inventarier och utrustning förskolor och skolor

1 896

0

1 896

1 896

0

Inventarier till nya paviljonger

2 549

0

2 549

2 549

0

Larm och säkerhet

1 865

0

1 865

1 865

0

Modernisering av kök, utrustning

1 000

0

1 000

1 000

0

Anläggningsavgifter

Utomhusmiljö förskolor och skolor
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Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

9 565

0

9 565

9 565

0

Vård- och omsorgsboende

440

0

440

440

0

Hemtjänst

330

0

330

330

0

Förebyggande verksamhet

350

0

350

350

0

1 120

0

1 120

1 120

0

141 487

553 593

414 723

Summa Utbildningsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Summa Investeringsredovisning totalt
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3

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Resultaträkning

Not

Utfall
202008

Utfall
201908

Budget
202012

Prognos
202012

Verksamhetens intäkter

1

299 378

326 129

422 251

424 369

Verksamhetens kostnader

2

-1
337 432

-1 284 508

-2 049 027

-2 082 495

Avskrivningar

3

-39 120

-38 539

-64 190

-64 417

-1
077 173

-996 918

-1 690 965

-1 722 543

Tkr

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

836 590

812 754

1 266 600

1 254 886

Generella statsbidrag och utjämning

5

283 067

269 229

409 200

454 349

Verksamhetens resultat

42 484

85 066

-15 165

-13 308

Finansiella intäkter

6

5 982

8 271

9 406

7 999

Finansiella kostnader

7

-4 845

-5 659

-7 350

-6 399

43 621

87 678

-13 109

-11 708

43 621

87 678

-13 109

-11 708

6 498

5 265

29 879

11 210

50 119

92 943

16 770

-498

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat inklusive social investeringsfond
Medel från social investeringsfond

Årets resultat exklusive social investeringsfond

8

3.2 Balansräkning
Tkr

Not

202008

201912

9

6 962

9 566

6 962

9 566

1 458 940

1 329 488

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

Maskiner och inventarier

10

Summa materiella anläggningstillgångar

81 552

85 925

1 540 491

1 415 413

Finansiella anläggningstillgångar
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Tkr

Not

Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar

202008

201912

34 732

34 732

2 172

2 172

36 904

36 904

1 584 357

1 461 883

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter, varulager

12

22 416

22 416

Fordringar

13

172 468

208 645

Kassa och bank

14

59 789

130 581

254 674

361 642

1 839 031

1 823 525

202008

201912

Ingående eget kapital

878 335

818 872

Resultatutjämningsreserv

107 088

107 088

Social investeringsfond

23 390

29 888

Årets resultat

43 621

52 966

1 052 434

1 008 813

211 689

191 777

2 079

2 282

213 768

194 059

210 323

195 738

210 323

195 738

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Tkr

Not

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Summa eget kapital

15

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Särskild avtals/ålderspension
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

16

Skulder

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
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Tkr

Not

202008

201912

51 237

110 371

311 268

314 544

362 505

424 914

572 829

620 652

1 839 031

1 823 525

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

18

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser

19

465 555

467 785

Borgensåtaganden

20

1 949 291

1 898 670

2 414 846

2 366 455

202008

201908

201912

Årets resultat

43 621

87 678

54 281

Justering för av- och nedskrivningar

39 120

38 539

57 116

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn

19 709

27 038

25 312

Summa borgens- och ansvarsåtaganden

3.3 Kassaflödesanalys för kommunen

Tkr

Not
21

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Investeringskostnader som flyttats till driftredovisning

285

Justering netto reavinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

102 450

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

-70

-4 398

153 186

132 595

6 561

9 261

36 177

15 388

-30 193

-62 409

-24 109

78 021

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

14 585

-1 613

30 585

Kassaflöde från den löpande verksamheten

90 802

149 412

220 269

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

-92

-4 105

-8 846

-161 502

-84 795

-200 710

74

5 274

-88 826

-204 282

Försäljning av materiella anläggningstillångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Tkr

Not
21

202008

201908

201912

-55 000

-55 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning långfristiga skulder
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)
Ökning/Minskning långsiktiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

124
0

-55 000

-54 876

Årets kassaflöde

-70 792

5 586

-38 889

Likvida medel vid årets början

130 581

169 470

169 470

Likvida medel vid årets slut

59 789

175 056

130 581
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4

Noter

4.1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR).
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
Ändrade redovisningsprinciper
Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag.
Enligt rekommendation RKR R2 Intäkter, får endast offentliga bidrag initialt
skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod.
De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt,
har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 17,3 mnkr. 99,4 mnkr som har legat
som pågående kreditsaldo i anläggningsregistret, har ökat pågående
verksamhetsanläggningar med motsvarande belopp samt ökat långfristiga skulder
(förutbetalda exploateringsersättningar) med 5,1 mnkr då kommunen i dessa fall inte
fullgjort sina åtaganden än. I takt med att de investeringarna som ersättningarna avser
färdigställs så intäktsförs ersättningen och skulden upplöses.
Då detta är en ändring av redovisningsprincip har en omräkning av de ingående
balanserna skett samt att resultatet för 2019 omräknats och minskat med 1,3 mnkr.
I not 15 framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna.
Nedan tabell visar omräkning av ingående balans 2020 samt justering av 2019-års
resultaträkning:
Justering
Balansräkning

UB2019

UB-IB

IB 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

9 566
1 230 099
85 925

9 566
99 389

1 329 488
85 925

Finansiella anläggningstillgångar

36 904

36 904

Summa anläggningstillgångar

1 362 494

1 461 883

22 416

22 416

208 645

208 645

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter, varulager
Fordringar
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Justering
Balansräkning

UB2019

Kassa och bank

130 581

130 581

Summa omsättningstillgångar

361 642

361 642

1 724 136

1 823 525

Summa tillgångar

UB-IB

IB 2020

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital

705 918

Resultatutjämningsreserv

107 088

107 088

Social investeringsfond

29 888

29 888

Årets resultat

54 281

Summa eget kapital

112 954

-1 315

818 872

52 966

897 173

1 008 813

191 777

191 777

2 282

2 282

194 059

194 059

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Särskild avtals/ålderspension
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

207 988

Summa långfristiga skulder

207 988

-12 250

195 738
195 738

Leverantörsskulder

110 371

110 371

Övriga kortfristiga skulder

314 544

314 544

Summa kortfristiga skulder

424 914

424 914

Kortfristiga skulder

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

632 903

620 653

1 724 136

1 823 525

Enl ÅR 2019

Justering

Justerad ÅR
2019

480 814

-1 315

479 499

-1 997 293

-1 997 293

-57 116

-57 116

-1 573 595

-1 574 910

1 220 660

1 220 660

403 291

403 291

Verksamhetens resultat

50 356

49 041

Finansiella intäkter

10 511

10 511

Finansiella kostnader

-6 586

-6 586

Resultat efter finansiella poster

54 281

52 966

54 281

52 966

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Extraordinära poster
Årets resultat
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Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit
under räkenskapsåret.
Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos
Övriga intäkter
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60
och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar
men med egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Omprövning av
nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt
(t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny
bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning
Leasingkostnader
Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i
resultaträkningen.
Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
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Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen
utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda
till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för
resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens
resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år, för år 2017 12 mnkr och
för 2018 15 mnkr (totalt 47 mnkr) inom eget kapital till fonden. T.o.m augusti 2020 har
23,6 mnkr utnyttjats. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att
arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska
kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska
investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för
arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

4.2 Resultaträkningens noter
Noter

202008

201908

201912

Diverse intäkter

19 920

16 683

24 413

Taxor och avgifter

96 222

95 070

142 683

Hyror och Arrenden

16 645

16 371

25 681

115 759

127 195

189 324

Försäljning av verksamhet och entreprenad

38 372

34 065

55 743

Exploateringsintäkter

12 118

35 440

35 440

Försäljning tomträtter

343

1 235

1 571

70

4 644

Not 1 Verksamhetens intäkter

Bidrag

Realisationsvinster
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Noter

202008

201908

201912

12 118

35 440

35 440

Jämförelsestörande poster:
I exploateringsintäkter består av försäljning av
exploateringsmark
I bidrag ingår investeringsbidrag och i diverse intäkter ingår
markintrångsersättning

6 722

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet

4 574

Summa verksamhetens intäkter

299 378

326 129

479 499

-656 707

-657 576

-1 018 829

-70 823

-74 440

-100 106

-835

-573

-849

Bränsle energi och vatten

-20 680

-21 567

-33 619

Köp av huvudverksamhet

-296 110

-257 982

-401 647

-92 019

-89 227

-132 526

-114 535

-104 515

-182 421

-36 057

-38 494

-58 675

-245

-245

-39 889

-68 376

-1 219

-1 219

-1 337 432

-1 284 508

-1 997 293

Bilar och transportmedel

-1 574

-1 659

-2 614

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier

-3 119

-3 789

-5 882

Summa operationell leasing

-4 693

-5 448

-8 496

-2 697

-2 323

-3 648

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar

-20 379

-33 176

-42 506

Avskrivning maskiner/inventarier

-16 044

-3 041

-10 963

-39 120

-38 539

-57 117

847 889

821 548

1 232 321

Skatteavräkning föregående år, justeringspost

-4 103

805

647

Skatteavräkning innevarande år, prognos

-7 196

-9 599

-12 308

836 590

812 754

1 220 660

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial

Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader

-49 666

Jämförelsestörande poster:
I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning mark
exploatering
Summa verksamhetens kostnader

Kostnad för operationell leasing

Avtalen löper som längst 3 år

Not 3 Avskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt

Summa skatteintäkter
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Noter

202008

201908

201912

Slutavräkningsdifferensen för 2019 visar en negativ korrigeringspost med -215 kr per invånare den 1.11 2018 och
den preliminära slutavräkningen för 2020 visar -368 kr per invånare den 1.11 2019 enligt SKL:s prognos (cirkulär
20:32). Jämfört med prognos i april är det en förbättring med 272 kr respektive 960 kr per invånare.

Not 5 Statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

172 017

165 886

248 828

Införandebidrag

3 187

Regleringsbidrag

20 018

13 400

20 100

Kostnadsutjämningsbidrag

47 790

65 034

97 551

Kommunal fastighetsavgift

31 601

30 324

45 148

Generella bidrag från staten

22 847

6 479

9 503

Avgift till LSS-utjämning

-14 392

-11 893

-17 839

Summa statsbidrag och utjämning

283 067

269 229

403 291

Ränta på likvida medel

398

341

346

Ränta kravverksamhet

387

376

494

44

47

123

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus

1 154

3 473

3 473

Borgensavgift Koncernföretag

4 057

3 978

6 006

-59

55

69

5 982

8 271

10 511

-37

-544

-553

-4 587

-4 845

-5 506

-220

-270

-528

-4 845

-5 659

-6 587

43 726

87 678

52 966

-70

-4 644

87 608

48 322

Not 6 Finansiella intäkter

Ränta utlämnade lån

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader
Ränta upptagna lån
Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Not 8 Balanskrav
Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens
8 kapitel:
Resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

43 726

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv
(RUR)

-33 397

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Balanskravsresultat

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020

43 726

87 608

14 925

32(43)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun

4.3 Balansräkningens noter
Noter

202008

201912

45 968

37 122

58

4 533

34

4 313

46 060

45 968

-36 401

-32 754

-2 697

-3 648

-39 098

-36 401

6 962

9 566

4 år

4 år

202008

201912

1 277 320

1 123 956

20 394

37 245

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ingående Anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående Anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

-754

Utrangeringar

-446

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

118 513

117 319

1 416 227

1 277 320

-321 751

-279 573

Försäljningar

111

Utrangeringar

201

Överföringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
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Noter

202008

201912

Redovisat värde vid årets början

373 919

212 369

Årets investeringar

114 575

125 270

-103 651

36 280

384 842

373 919

1 458 940

1 329 488

39 år

37 år

Maskiner och inventarier

202008

201912

Ingående Anskaffningsvärde

243 123

259 867

10 912

19 213

Pågående arbeten till- och ombyggnad

Överföring från pågående arbeten
Redovisat värde vid årets slut

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Inköp
Försäljningar

-444

Utrangeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

759

-35 513

254 794

243 123

-157 198

-146 676

Försäljningar

440

Utrangeringar
Överföringar
Årets avskrivningar

12 792
-16 044

-23 755

-173 243

-157 198

81 552

85 925

år

10 år

202008

201912

10 000

10 000

Österhöjdens Garage AB

9 068

9 068

Kommuninvest Förlagsbevis

3 500

3 500

498

498

43

43

8 119

8 119

31 227

31 227

Utgående ack. avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Upplands-Bro Kommunföretag AB

Vårljus AB
Inera AB
Kommuninvest ekonomisk förening
Summa Aktier och andelar
Långfristiga fordringar

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020

34(43)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

202008

201912

Mälarkraft AB

136

136

Församlingen Arken - Växthuset

268

268

Församlingen Arken - Kungsskolan

166

166

1 281

1 281

145

145

Källskolan
Hoppetossa Norra AB
Montessoriskolan Pärlan

175

175

Summa Långfristiga fordringar

2 172

2 172

Bostadsrätter

3 505

3 505

Summa finansiella anläggningstillgångar

36 904

36 904

Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter

202008

201912

Tomtmark för försäljning

22 278

22 278

138

138

Summa exploateringsfastigheter, tomträtter

22 416

22 416

Not 13 Kortfristiga fordringar

202008

201912

Kundfordringar

29 917

42 109

1 559

1 721

Momsfordran

17 602

31 306

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

79 266

87 256

Övriga kortfristiga fordringar

44 124

46 254

Summa kortfristiga fordringar

172 468

208 645

Not 14 Kassa och Bank

202008

201912

8

8

569

221

Bank

59 213

130 352

Summa Kassa och Bank

59 789

130 581

Not 15 Eget Kapital

202008

201912

Ingående balans eget kapital

871 837

844 215

Uttag social investeringsfond

6 498

8 054

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs

Statsbidragsfordringar

Kassa
Postgiro

Avsättning resultatutjämningsreserv

-33 397

Summa eget kapital

878 335

818 872

IB resultatutjämningsreserv

107 088

73 691

Avsättning resultatutjämningsreserv
Resultatutjämningsreserv

33 397
107 088

107 088

IB Social Investeringsfond

29 888

37 941

Uttag sociala investeringsfonden

-6 498

-8 054

Social investeringsfond

23 390

29 887

Årets resultat

43 621

52 966

1 052 434

1 008 813

Summa Eget Kapital
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Effekten på eget kapital av ändrade
redovisningsprinciper *)
Utgående balans enligt 2019-års
årsredovisning

Årets
resultat

Resultatutjämningsreserv

Social
investerings
fond

Ingående
eget kapital

Summa
eget kapital

54 281

107 088

29 888

705 918

897 173

-6 498

6 498

Ianspråktagande av sociala
investeringsfonden
Justering ändrade redovisningsprinciper
Omklassificering investeringsbidrag

-1 315

112 954

Dispositioner föregående års resultat

-52 966

52 966

Årets resultat

43 621

Utgående belopp

43 621

111 639

43 621
107 088

23 390

878 335

1 052 434

*) Läs mer om ändrade redovisningsprinciper i avsnittet om redovisningsprinciper

Not 16 Avsättningar

202008

201912

1 673

1 837

PA/KL och övrig pension

170 360

154 336

Summa pensioner

172 033

156 172

Särskild avtals/ålderspension

Löneskatt

41 735

37 887

213 768

194 059

97 %

97 %

213 768

194 059

30 854

39 900

Pensionsförpliktelser (Not 19)

465 555

467 785

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt

710 177

701 745

Not 17 Långfristiga skulder

202008

201912

Kommuninvest

20 000

20 000

Summa lån kreditgivare

20 000

20 000

176 764

162 323

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden

4 144

4 440

Offentliga investeringsbidrag

4 362

3 922

Summa avsatt till pensioner

Aktualiseringsgrad
Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i
verksamheten

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar
Avsättning pensioner (Not 16)
Pensionsavgift individuell del (Not 18)

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden

Förutbetalda exploateringsintäkter
Summa förutbetalda intäkter
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Not 16 Avsättningar

202008

201912

Summa långfristiga skulder

210 323

195 738

Not 18 Kortfristiga skulder

202008

201912

Leverantörsskulder

51 237

110 371

3 695

4 719

Personalens skatter, avgifter

37 031

36 303

Upplupna löner, sociala avgifter

33 170

59 870

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt

30 854

39 900

Särskild löneskatt utbetalda pensioner

28 083

30 579

131 636

68 982

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma
nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Förutbetalda exploateringsintäkter upplöses
när kommunen fullgjort sina åtaganden.
Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år

Moms

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
Balanserat resultat Renhållning/VA
Övrigt *)

4 357
46 800

69 565

362 505

424 914

Not 19 Pensionsförpliktelser

202008

201912

Pensionsskuld intjänad t o m 1997

374 662

376 457

90 893

91 328

465 555

467 785

202008

201912

Kungsängens Tennisklubb

710

710

Upplands-Bro Ryttarförening

450

450

18 397

18 397

AB Upplands-Brohus

925 900

925 900

Upplands-Bro Kommunföretag

127 000

127 000

Upplands-Bro Kommunfastigheter

832 000

792 000

Österhöjdens Garage AB

21 000

21 000

Brandkåren Attuna

23 834

13 213

1 949 291

1 898 670

Summa Kortfristiga skulder
*) I övriga skulder ingår betalning från Skolverket avseende vuxenutbildning. Upplandsbro är i år huvudansökande för Upplands-bro, Sundbyberg, Ekerö, Lidingö, Järfälla och
Norrtälje. 50 568 tkr beräknas betalas till de övriga kommunerna under våren 2020 då
redovisning görs till Skolverket.

Löneskatt
Summa

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som
en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.

Not 20 Borgensförbindelser

Brf i HSB

Statligt kreditgaranterade bostadslån
Summa
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Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41% resp 3,77%.

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner som per 202006-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 525 299 975 763 kr kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Kommunens andel
av de totala förpliktelserna uppgick till 2 236 12 361 kronor (0,426 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 2 250 654 247 kronor (0,426 %).

Not 21
Årets kassaflöde visar en minskning av de likvida medlen med 70,8 mnkr. Likvida medlen är vid periodens början
130,6 mkr och vid periodens slut 59,8 mnkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat med 90,8
mnkr. Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget 162 mnkr. Avskrivningarna
uppgår til 39,1 mnkr på kommunens anläggningstillgångar.
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5

Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder

(tkr)

Budget 202008
Kostnad

Revision
Kommunledn.kontoret
Samhällsbyggnadskontoret (ks)

Redovisat 202008

Intäkt

780

Kostnad

Intäkt

282

Budgetavvikelse 202008

Avvikelse
201808

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

498

0

498

254

123 654

34 022

117 715

34 638

5 939

615

6 554

5 097

22 015

29 215

-4 803

14 093

9 289

31 240

343

117

-91

26

-1 163

17 211

15 122

Försäljning
tomträtter

117

433

Kommunstyrelsen

140 982

49 578

139 729

64 195

1 252

14 617

15 870

35 174

Bygg- och
miljönämnden

12 410

9 288

12 279

7 510

132

-1 778

-1 646

-19

Gymnasieskola

185 200

103 944

185 559

104 227

-359

283

-76

-5 838

Gymnasiesärsk
ola

7 130

47

7 042

135

88

88

176

628

Arbetsmarknad
sinsatser

16 232

6 016

16 231

4 759

1

-1 257

-1 256

-820

Vuxenutbildning
en

22 713

10 103

22 608

10 602

105

499

604

2 789

Gymnasieoch arbetslivsnämnden

231 275

120 110

231 440

119 723

-165

-387

-552

-3 241

61 822

4 896

58 203

6 952

3 619

2 056

5 675

541

227 127

70 471

226 962

56 479

165

-13 992

-13 827

2 966

Ekonomiskt
bistånd

10 133

133

18 508

331

-8 375

198

-8 177

-5 952

Tekniska
nämnden,
skattefinansierat

45 771

5 507

37 857

3 432

7 914

-2 075

5 839

-52

Vatten- och
avloppsverksamhet

37 094

37 771

39 283

33 389

-2 189

-4 382

-6 571

-547

Avfallsverksamhet

20 260

22 303

18 233

25 474

2 027

3 171

5 197

6 329

Tekniska
nämnden

103 125

65 581

95 373

62 295

7 752

-3 286

4 466

5 730

Utbildningsnämnden

885 631

433 726

882 268

456 531

3 363

22 805

26 168

7 074

Äldre- och
omsorgsnämnden

181 488

46 053

206 932

47 438

-25 444

1 385

-24 059

7 823

1 854 773

799 837

1 871 976

821 455

-17 203

21 618

4 416

50 350

338

338

4 222

-502

-443

Kultur- och
fritidsnämnden
Socialnämnden

Nämnder
Internränta

6 600

Fastighetsskatt
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(tkr)

Budget 202008

Semesterlönes
kuld
Personalkostna
der (pensioner,
försäkringar
m.m)

16 965

Redovisat 202008

Budgetavvikelse 202008

4 461

-4 461

-4 461

-4 636

21 964

-4 999

-4 999

-8 468

Generellt bidrag
Migrationsverke
t överfört till SN
Övrigt
Kommungemensam
Driftredovisning
kommunen

-430
7 733

Resultat enligt
resultaträkningen

0

7 571

119

27 089

6 938

-2 391

338

-2 053

-9 635

1 879 472

806 437

1 899 065

828 394

-19 594

21 957

2 363

39 063

1 117 200

1 119 658

2 458

2 458

8 784

2 280

1 237

-1 043

-1 043

2 010

0

1 119 480

0

1 120 895

0

1 415

1 415

10 794

1 879 472

1 925 917

1 899 065

1 949 289

-19 594

23 372

3 778

49 857

3 778

49 857

Resultat
Social
investeringsfond

7 571

6 600

Finansnetto

Totalt

162

24 698

Skatteintäkter
och bidrag,
netto

Finansiering

Avvikelse
201808

46 445

25 179

50 223

6 498

21 266
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6

Investeringsredovisning

Internleasing datorer till verksamheterna

Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

4 638

-4 638

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

40

920

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

2 806

3 000

194

Investeringsram KLK

2 690

0

660

2 690

2 030

750

550

0

200

200

10 000

0

0

10 000

10 000

Restaurering av Lejondalssjön

8 000

455

-3 700

7 545

11 245

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

7 783

0

789

7 783

6 994

Våtmark vid Lejondalssjön

0

0

2

0

-2

Våtmark vid Örnässjön

0

0

2

0

-2

Utveckling av Tibbleviken

0

0

-199

0

199

Permakultur Råby

0

0

-38

0

38

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering

Exploatering:
NORRBODA - Brunna verksamhetsomr

6 816

Granhammarsvägen etapp 2

14 224

-6 816
10 000

-4 224

Ringvägen

1 128

-1 128

Lillsjö badväg

8 017

-8 017

Gamla brandstationen

4 565

-4 565

Kockbacka

1 899

-1 899

Blommans förskola

1 835

-1 835

Trädgårdsstaden i Bro

8 175

-8 175

16 767

-16 767

5 875

-5 875

HUSBYTORP/TEGELHAGEN
Utveckling av Bro stationsområde
Kommunstyrelsen

33 223

1 085

74 301

42 138

-32 163

1 906

0

144,7

1 906

1 761

100

0

0

100

100

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

2 006

0

145

2 006

1 861

Återuppbuggnad Friluftsgård Lillsjön

10 000

0

410

10 000

9 590

Konstgräs i fotbollshallen

2 000

0

0

2 000

2 000

Fastighetsunderhåll

2 000

0

1 081

2 000

919

Upprustning Kvistaberg

3 925

0

82

3 925

3 843

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

558

674

116

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel
sporthall)

82 731

36 637

34 931

43 676

8 745

Instrument/Utrustning

213

0

0

213

213

Förbättring badplatser

471

0

422

471

49

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

0

160

160

Självservice bibliotek

134

0

134

134

Gymnasieskolan
Arbetsmarknadsinsatser
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Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

0

223

223

Ljudanläggningar simhallen

300

0

0

300

300

Asfaltering Marina föreningshuset

150

0

111

150

39

0

0

9

0

-9

127 307

60 963

37 604

63 926

26 322

150

0

133

150

17

50

0

0

50

50

300

0

0

300

300

50

0

0

50

50

Socialnämnden

550

0

133

550

417

TN att fördela

900

0

0

900

900

Gatubelysning

2 000

0

485

2 000

1 515

Beläggningsunderhåll

3 985

0

1 785

3 985

2 200

Lekplatser

1 561

0

123

1 561

1 438

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

1 474

2 130

656

Trafik- och tillgänglighetsprogram

6 709

0

1 872

6 709

4 837

Parkeringspaketet Kungsängen

877

0

0

877

877

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

-300

845

1 145

Vägvisningsplan

600

0

252

600

348

Inpasseringssystem Kungsängen sporthall
Kultur- och fritidsnämnden
Inredning ny servicebostad
Tekniska hjälpmedel
Inredning ny träfflokal (socialpsykiatrin)
Upprustning bostadsrättslägenheter

Investering till upplag

500

0

0

500

500

Gröna Dalen

1 500

0

0

1 500

1 500

Frölundavägen

2 000

0

1 612

2 000

388

Kungsängen c etapp 3 Torget

28 900

25 505

37

3 395

3 358

Tekniska nämnden skattefinansierat

52 507

25 505

7 340

27 002

19 662

255

0

0

255

255

13 000

0

0

13 000

13 000

500

0

500

500

0

Avfall

13 755

0

500

13 755

13 255

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat

15 055

0

2 116

15 055

12 939

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

1 288

10 817

9 529

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten

13 407

0

0

13 407

13 407

6 097

0

900

6 097

5 197

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

3 659

22 832

19 173

Utökat VA-verksamhetsområde

52 922

0

0

52 922

52 922

5 110

0

0

5 110

5 110

12 500

0

1 442

12 500

11 058

500

0

0

500

500

10 000

0

720

10 000

9 280

Nya containrar kretsloppscentraler
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor
KLC i egen regi

Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering
Norrvattens ledningflytt
Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

34

149 503

149 469

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

120 970

6 311

29 030

22 719
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Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

9

7 347

7 338

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

3 907

43 172

39 265

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

618

10 000

9 382

0

0

-2 156

0

2 156

VA

514 998

121 467

19 287

393 531

374 244

Tekniskanämnden

581 260

146 972

27 127

434 288

407 161

315

0

315

315

0

IKT-satsningar förskolor och skolor

1 940

0

1 414

1 940

525

Inventarier och utrustning förskolor och skolor

1 896

0

1 386

1 896

510

Inventarier till nya paviljonger

2 549

0

0

2 549

2 549

Larm och säkerhet

1 865

0

600

1 865

1 265

Modernisering av kök, utrustning

1 000

0

328

1 000

672

Summa Utbildningsnämnden

9 565

0

4 043

9 565

5 521

Vård- och omsorgsboende

440

0

33

440

407

Hemtjänst

330

0

98

330

232

Förebyggande verksamhet

350

0

0

350

350

1 120

0

131

1 120

989

143 484

553 593

410 108

Anläggningsavgifter

Utomhusmiljö förskolor och skolor

Äldre- och omsorgsnämnden

Investeringsredovisning totalt

Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan
årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med månadslön
ökat med fem personer, från 1947 medarbetare till 1952.
Det är 1687 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som är
visstidsanställda är 265 personer.
I slutet av år 2018 bildades en kompetensenhet inom personalstaben, med ett utpekat
ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning. Till och med 190831 har 19
rekryteringar slutförts av enheten. Ett systemstöd för schema- och vikariepool för hela
kommunen är under införande och enheten kommer även att ansvara för rekryteringen av
korttidsvikarier, sk timmisar, när detta är sjösatt.
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla
medarbetare.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro.) Krisen har medfört ett
omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen
Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och
bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för
att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. Under våren invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer.
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara
för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för
ett hållbart Upplands-Bro.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och
arrenden.

1.3 Viktiga händelser under året
Pandemin
Perioden har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen
verksamheter på flera olika sätt. Events har blivit inställda, anpassningar av
verksamheten har behövt genomföras och nya arbetssätt har behövts arbetats fram.
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl intern som externt. En
tjänst för videomöten mellanbrukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram.
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens ITplattform och därmed utvecklingen av densamma.
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt
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reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar
fortsatt framdrivit för kommunens verksamheter och utveckling. Stort fokus har lagts på
att få till bra nämndsammanträden med distansdeltagande och på att förbättra
användarupplevelsen vid videomöten i de större sammanträdesrummen i kommunhuset.
Under pandemin ställde kommunen om sitt arbetssätt kring kommunikation och
skapade snabbt information för intern och extern spridning i en nära dialog med
Samverkan Stockholm. Det lanserades en webbportal om coronapandemin med viktig
information för olika målgrupper som under perioden april till och med augusti har
portalen haft ca 11 000 sidvisningar. Informationsmaterial skapades på 17 olika språk.
För att säkra en trygg och säker miljö för både medarbetare och medborgare som, trots
pandemin behövde mötas i kommunhuset och kontaktcenter skapades bl. a. schema för
extra städning och spritning av ytor infördes, liksom inköp av plexiglasskivor som
avgränsning. En pandemiplan skapades för att säkra vår leverans av service till
kommunens invånare, även om verksamheten skulle drabbas av stort sjukdomsbortfall.
För att underlätta för kommunens näringsliv under en ekonomiskt utmanande period har
insatser gjorts från kommunens sida. Exempelvis har man förlängt perioden för
uteserveringar samt gett ett generellt uppskov för årliga fasta tillsynsavgifter inom
miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak. Kommunens gymnasieelever erbjöds även
take away-luncher från ett 15-tal lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra
veckor. Syftet var att minska smittspridningen, då eleverna hämtade luncher från
restauranger i närheten av deras bostad, samt att stötta näringslivet i en ekonomiskt svår
tid.
En kompetenskartläggning genomfördes i hela kommunen för att hitta medarbetare som
tillfälligt kunde stötta upp inom äldreomsorgen. Tengai, världens första fördomsfria
intervjurobot var ett stöd till rekryteringsfunktionen i arbetet med att snabbt få in nya
vikarier under pandemin. Personalavdelningen hade täta möten kring
arbetsmiljöfrågorna med de verksamheter inom Socialkontoret som var mest drabbade
av smittan.
Digitalisering
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också
att bli en tydligare avsändare.
Arbete sker kontinuerligt med att utveckla användandet av kommunens e-tjänster, totalt
tillhandahåller kommunen nu 48 e-tjänster. Ledarforum blev digitalt under våren för
kommunens chefsgrupp. En gång i månaden sänds forumet live via kommunens webbtv. Sändningen får alla anställda tillgång till via kommunens intranät Portalen.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscenter invigdes i februari och ett aktivt arbete i samverkan för trygghet
påbörjades. Samverkan sker på plats mellan aktörer som arbetar i centret i olika
utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd och information.
Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
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Under perioden har totalförsvarsövning 2020 planerats och genomfört, arbete är även
påbörjat med att införa Risk- och sårbarhetsanalysarbetet i kommunens planerings- och
uppföljningsverktyg Stratsys. Kommunen har med hjälp av Frivilliga resursgruppen
stöttat socialkontoret med materialförsörjning och logistik till följd av Covid. Det har
även inletts långsiktiga säkerhetsarbeten i form av upprättande av en
kommunövergripande säkerhetsskyddsplan, krigsorganisation, krigsplacering och
säkerhetskyddsanalys.
Samhällsbyggnadsutveckling
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara
för samråd. Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter som inleddes i
december färdigställdes och även en Hållbarhetskonsekvensanalys av FÖP:arna.
Förstudie stationsområdet för Bro är i full gång. Förberedelser för motsvarande
förstudie för Kungsängen pågår. Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro
stationsområde har förvärvats i syfte att ge kommunen rådighet över marken, i samband
med utveckling av stationsområdet.
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen.
Beslut väntas under hösten.
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik
område. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år.
Ny lagstiftning kräver att detaljplaneringsprocessen digitaliseras. Arbete pågår för att
ställa om till nya programvaror och ett nytt arbetssätt.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Upplands-Bros varumärke utvecklas genom
strategisk kommunikation
Beskrivning

Kommunens kommunikation ska utvecklas såväl internt som externt. Det externa
kommunikationsarbetet ska syfta till att öka kunskapen om Upplands-Bro, om
verksamheter och tjänster. Kommunikationen ska verka till att stärka Upplands-Bros
identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Kommunen ska vara i framkant
när det gäller val av kommunikationskanaler och de arenor där kommunens budskap
kommuniceras. Kommunikationsinsatser ska anpassas, utvecklas och dimensioneras för
att uppnå högst effekt och ska alltid följa kommunens övergripande inriktning.

Kommentar

Utvecklingen av kommunikationen sker med invånaren i fokus. Det görs genom
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen.
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd
ärenden under dygnets alla timmar.
Under våren har ett kommunikationskoncept tagits fram som kallas #viärupplandsbro.
Syftet är att invånarna ska känna sig stolta och nöjda att bo i Upplands-Bro. Även
kommunens medarbetare ska uppleva stolthet att jobba här.
Digitaliseringen skapar möjligheter och nya strategiska kanaler under året är:
kommunens podd ”Bättre tillsammans” som sprider på ett inspirerande vis och
samtidigt stärker kommunens vision ”ett hållbart Upplands-Bro”. Satsning på
informationsfilmer om kommunens verksamheter och interna som externa möten som
sänds live är ytterligare nya sätt att nå ut till fler målgrupper.

2.2 Nämndmål: Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart
och tryggt Upplands-Bro
Beskrivning

Samhällets delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett tryggt och
hållbart Upplands-Bro. Det handlar om att bjuda in boende, företag och andra viktiga
samhällsaktörer för att gemensamt tillsammans med kommunen kunna uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro. Kommunen har en nyckelroll i detta
arbete och ska vara drivande när det gäller att stärka samhällets samlade förmåga.
En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en
samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser
i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Kommentar

Enheten för Trygghet och prevention arbetar med att konkretisera och följa upp
samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande
möten med kommunpolis, dialog med berörda kontor, samt rapportering till
Trygghetsutskottet. Enheten för Trygghet och prevention samarbetar också med
lokalpolisen för att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte.
Trygghetscenter invigdes i februari och ett arbete i samverkan för trygghet påbörjades.
Samverkan sker på plats mellan aktörer, och aktörerna erbjuder också kommuninvånare
stöd och information. Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter
i Bro för att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare..
I mars påbörjades ett arbete med IT-systemet Embrace, ett verktyg i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete enligt metoden EST
(Effektiv Samordning för Trygghet) har inletts. Metoden bygger på samverkan i
kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling.
Kommuninvånare engageras i det trygghetsskapande arbetet bland annat genom
Grannsamverkan och grannstödsbil, föreningsdriven (kommunfinansierad) nattvandring
och av kommunen samordnade trygghetsvandringar.

2.3 Nämndmål: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
genomsyrar samhällsbyggandet i Upplands-Bro
Beskrivning

Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste arbetet med en
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande nivå
utvecklas.
De "mjuka" värdena såsom till exempel natur, rekreation och kulturmiljö skapar
attraktionskraften och hållbarheten i vår unika kommun och kommer därför först i
planeringen. Vi bygger samhälle - inte hus. Det ska även finnas ett helhetsperspektiv i
samhällsbyggandet där fokus är mellan byggnaderna.
Samhällsplaneringen ska även bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till
Upplands-Bros kvaliteter.

Kommentar

Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande.
I samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens
centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare
och enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys
av FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny
bebyggelsen möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt.
Bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar
för en bilsnål livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad
trygghet längs gång- och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till
lekplatser och natur med bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och
utomhusgym. Bostädernas försiktiga anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom
Ekhammars gård och Kungsängens kyrka genom att den främst består av småhus och att
viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet omhändertas i öppna lösningar i marknivå som
blir en kvalitet för livsmiljön och upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som
de estetiska förutsättningarna kan förbättras genom skapande av större vattenytor och
plantering av inhemska växter kopplade till naturtypen.
Två strandängar vid Örnässjön har återställts. Strandängarna ligger vid Örnäs gård på
den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan. Projektet handlar
delvis om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen
fick torrläggas i samband med bostadsbyggande. Återskapandet syftar till att öka den
biologiska mångfalden. Genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön
förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena..

2.4 Nämndmål: Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom
digitalisering
Beskrivning

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg,
samhällsplanering och infrastruktur.
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när.
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar,
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång.
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala
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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
2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd
att etableras.

Kommentar

Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april.
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr.
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter.
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också
att bli en tydligare avsändare.
Kommunen har nu sammanlagt 48 e-tjänster och under våren har vi publicerat 16 nya etjänster, exempelvis anmälan till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn,
och orosanmälan vuxen.
Ledarforum blev digitalt under våren för kommunens chefsgrupp. En gång i månaden
sänds forumet live via kommunens webb-tv. Sändningen får alla anställda tillgång till
via kommunens intranät Portalen.
Kommunens podd, Bättre tillsammans fortsätter och vi har nu 13 avsnitt som skildrar på
ett hur var och en av oss kan bidra till ett hållbart samhälle.
Inför sommaren lanserades en besöksportal där det går att ta del av kommunens
aktiviteter som t ex vandra, bada, fiska, paddla, rida, spela golf, fika och äta. Den riktar
sig såväl till kommunens invånare som externa besökare. Portalen har under perioden
juni till och med augusti haft cirka 3500 sidvisningar.
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2.5 Nämndmål: Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och
behålla personal
Beskrivning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Ett
långsiktigt och strategiskt arbete bedrivs inom Upplands-Bro kommun inom ett antal
olika fokusområden, bland annat förbättras och utvecklas processen vid rekrytering för
att öka kandidatupplevelsen. Vidare utvecklas och förbättras kommunikation med
medarbetare och varumärket utvecklas genom strategisk kommunikation.
Arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020.
Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap.

Kommentar

All rekrytering sker numera med interna resurser. Verksamheterna arbetar mer
kompetensbaserat utifrån att det är högre kvalitet på våra annonser, som alla
kvalitetssäkras innan publicering. Under april- juni rekryterades över 100 vikarier för att
tillmötesgå verksamheternas personalbehov och styrde den interna
kompetensfördelningen i och med det behov som fanns i verksamheterna.
Under året har personalavdelningen varit delaktiga i 20 rekryteringar från ax till limpa.
De interna utvecklingsinsatser som är riktade mot medarbetare, aspirantprogram och
medarbetarakademin, har delvis blivit framflyttade under våren på grund av pandemin.

2.6 Nämndmål: Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem
präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus
Beskrivning

Kommunens styrmodell ska vara hållbar och präglas av ett strategiskt och långsiktigt
fokus. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen
utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till
individuella mål för varje medarbetare.
Upplands-Bro kommun arbetar enligt en sedan 2019 diplomerad miljöledningsmodell.
Ledningssystemet innebär att de områden där kommunens verksamheter har störst
miljöpåverkan också är de områden som styr vilka mål som ska gälla för kommunens
miljöarbete. Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030
vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål
-Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.
-Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan.
-Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar utveckling i
undervisningen.
-Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i
kommunens samhällsplanering.
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Kommentar

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska
görasför att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för
aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro
kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar
verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer
samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något,
eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska
göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är
till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.
De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa
benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och
delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens
verksamheter.
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter
organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och
budgeten.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer
utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett
gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under
2021.
Miljöarbetet har under året präglats av ett fortsatt arbete för ett hållbart Upplands-Bro,
där miljöfrågan är en fortsatt central dimension för att nå en långsiktig och hållbar
utveckling. En del i detta har varit att integrera miljömålsarbetet i kommunens
övergripande sex målområden, för att stärka och ge god grund för nämnders möjlighet
att göra miljöarbetet än mer effektivt.

2.7 Nämndmål: Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom
samverkan och samarbete
Beskrivning

Samverkan med andra organisationer är en viktig faktor för att kunna leverera i enligt
med det kommunala grunduppdraget i framtiden. Ökade krav från kommunens invånare
och behov av effektiviseringar gör dessutom att samverkan måste ske på ett annat sätt
än tidigare. Områden för samverkan gemensamt med andra kommuner ska identifieras
och samarbete ska inledas inom de områden som bedöms ge bäst effekt. Modeller för
samverkan ska också utvecklas. Samverkan inom den egna kommunala organisationen
ska också stärkas.
Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila
försvaret. Under 2020 genomförs Totalförsvarsövning TFÖ.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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Kommentar

Verksamheterna inom kommunstyrelsen ser löpande över möjligheterna för samverka
såväl internt som externt. Kommungemensamma projekt och nätverk samt samarbeten
med andra organisationer har initierats under perioden.
Bland annat har ett arbete enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet)
inletts med samordning på Trygghets- och preventionsenheten. Metoden bygger på
samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Bland
aktörerna återfinns bland annat alla kommunens kontor, väktare, lokalpolis, lokala
bostadsbolag och föreningar.
Kommunen deltar även i ett nytt samverkansforum för flera nordvästkommuner
gällande brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor, under benämning Tryggsam.

2.8 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av
arbetstillfällen och företag
Beskrivning

Ett aktivt näringslivsarbete stimulerar tillväxt i samhället och bidrar till ett ökat antal
arbetstillfällen. Samarbete med lokala förtag skapar dessutom möjlighet till direkta och
riktade arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheten till arbete i kommunen.
Under 2020 utvecklas samarbetet med näringslivet och en ny näringslivsstrategi
formuleras och tas fram i samverkan. Inriktningen är även att förenkla och utveckla
service till företag.

Kommentar

Under året har två viktiga insatser för att stärka det lokala företagsklimatet initierats. En
ny näringslivsstrategi tas nu fram tillsammans med lokala företag, förtroendevalda och
tjänstepersoner. Två workshops har genomförts med det lokala näringslivet för att
inventera företagens önskemål och för att identifiera ett antal fokusområden. Vidare har
den kommunövergripande utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. Utbildningen
syftar till att utveckla och stärka kommunens service och myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

123 654

34 023

117 715

34 638

5 939

615

6 554

5 097

Samhällsbyggna
dskontoret

17 211

15 122

22 015

29 215

-4 804

14 093

9 289

31 241

117

433

0

343

117

-90

27

-1 163

140 982

49 578

139 730

64 196

1 252

14 618

15 870

35 175

Försäljning
tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

7 771

197

6 367

209

1 404

-12

1 392

Samhällsbyggna
dskontore

107

25

103

25

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

7 878

222

6 470

234

1 408

-12

1 396

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

187 412

51 033

187 412

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 866

74 366

214 866

82 366

0

8 000

8 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Kommunledning
skontoret

11 657

296

11 657

296

0

0

0

Samhällsbyggna
dskontoret

161

37

161

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 818

333

11 818

333

0

0

0

(tkr)

Försäljning
tomträtter
Summa
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3.3 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 15,9 mnkr. Helårsprognosen
är ett överskott på 8 mnkr. Överskottet per sista augusti beror bland annat på att
lönerevisionen inte är slutförd för 2020 samt att evenemang och utbildningsinsatser har
senarelagts till hösten.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget.
Prognosen för helåret är i nivå med budget.
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att planerade
aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya lösningar har
skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till invånare och
verksamheter i kommunen.
Covid relaterade kostnader uppgår till 0,9 mnkr varav den största delen är
personalkostnaden för Frivilliga resursgruppen, förhoppningen är att kommunen till viss
del kommer bli statligt kompenserade för delar av dessa, besked väntas under hösten.
En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds take awayluncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra veckor.
Kostnaderna fanns inte med i budgeten för år 2020 och är konsekvens av den pågående
pandemin och den distansundervisning som genomfördes på gymnasieskolorna. Vidare
är det en satsning på kommunens näringsliv i en svår ekonomisk tid.
Näringslivsavdelningen kommer därför preliminärt att redovisa ett underskott på ca 0,6
mnkr för innevarande år.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget motsvarande
9,3 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt under första
tertialen. Planavdelningen har lägre intäkter jämfört med budget under perioden men ser
att det ska vara möjligt att nå budget i balans till årets slut.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

(tkr)
Brobyggare

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

1 765

4 596

0

4 596

1 765

4 596

0

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.

3.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

0

4 638

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

40

920

880

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

2 806

3 000

194

Investeringsram KLK

2 690

0

660

2 690

2 030

750

550

0

200

200

10 000

0

0

10 000

10 000

Restaurering av
Lejondalssjön

8 000

455

-3 700

7 545

11 245

Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

7 783

0

789

7 783

6 994

Våtmark vid Lejondalssjön

0

0

2

0

-2

Våtmark vid Örnässjön

0

0

2

0

-2

Utveckling av Tibbleviken

0

0

-199

0

199

Permakultur Råby

0

0

-38

0

38

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering

Exploatering:
NORRBODA - Brunna
verksamhetsomr

6 816

Granhammarsvägen etapp 2

14 224

-6 816
10 000

-4 224

Ringvägen

1 128

-1 128

Lillsjö badväg

8 017

-8 017

Gamla brandstationen

4 565

-4 565

Kockbacka

1 899

-1 899

Blommans förskola

1 835

-1 835

Trädgårdsstaden i Bro

8 175

-8 175

16 767

-16 767

5 875

-5 875

HUSBYTORP/TEGELHAGE
N
Utveckling av Bro
stationsområde
Summa

33 223

1 085

74 301

42 138

-27 525

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

920

920

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

0

3 000

3 000

Investeringsram KLK

2 690

0

2 690

2 690

Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna
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Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Restaurering av Lejondalssjön
Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Summa

750

550

200

200

10 000

0

2 700

10 000

7 300

8 000

455

-3 400

7 545

10 945

10 000

0

10 000

10 000

7 783

0

3 789

7 783

3 994

43 223

1 085

19 899

42 138

22 239

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim.
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under
2020.
Investeringsram KLK
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020.
Översyn Furuhällshuset
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin
helhet under 2020.
Lejondalssjön
Upphandling för restaurering av Lejondalssjön genomfördes under 2020. Vattenresurs
AB är upphandlade på totalentreprenad. Åtgärderna ska enligt avtal vara
färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till denna långa utförandetid är
konkurrensen med andra projekt och reningstekniker i vattenverk gällande resurser och
kompetens. Åtgärder skulle ha börjats i juli, men de har haft problem med beställning
av ny utrustning. Planen är att behandling ska ske i år och nästa år tills bra resultat
uppnåtts. LOVA-bidrag på 5,0 Mkr ha beviljats för delar av projektet och 75% av
bidraget har utbetalats.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020
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3.8 Exploateringsredovisning
Projekt

Förbrukat tom 2019

Prognos 2020

Netto

Netto

197

0

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde

48 194

10 000

Ringvägen

35 635

-6 000

-785

0

15 106

0

(tkr)
Norrboda (HSB)

Äldreboende Lillsjöbadväg
Förskola Lillsjö badväg
Lillsjö badväg

0

10 000

Gamla brandstationen i Bro - VA

-29

0

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar

147

0

-4 831

-2 500

Blommans förskola Finnsta

214

-500

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

-52 954

-10 000

Kockbacka finplanering

Hästsportanläggning Önsta
Tegelhagen
Granhammarsvägen etapp 2
Skällsta industriområde
Jursta 3:14
Högbytorp
Summa

-70

0

-10 825

0

-2 596

18 000

6 495

0

-579

100

87

0

33 406

19 100

Avslut Exploateringsprojekt
Exploateringsprojekt Gamla
Brandstationen

Belopp (tkr)

INKOMSTER

Erhållen gata
Övrigt

Totalt inkomster

4 564 599
215 347

4 779 946

UTGIFTER

Beräkning värde avseende
allmänplatsmark:
gata (vägkroppen)
asfaltgrund
asfaltering
belysning
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Exploateringsprojekt Gamla
Brandstationen

Belopp (tkr)

Övrigt

Totalt Utgifter

-136 685

-4 701 284

Totalt (resultat av projektet)

78 662

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för
trafik. Några små arbeten återstår dock att genomföra. Klart våren 2021.
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på
Ringvägen klart. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen planeras att startas under hösten 2020.
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid
förskolan och Lillsjöbadet är slutförda. Finplaneringsarbeten pågår klart årsskiftet
2020/2021.
Gamla brandstationen i Bro: Projektet slutfört.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator genomförda.
Fortsätter 2021.
Blommans förskola Finnsta: Projektet slutfört
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för
detaljplanens genomförande. Överklagan av beslutet inlämnat till mark och
miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen
kan ta längre tid. Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast runt årsskiftet 20/21
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan, allmänna anläggningar och annan
infrastruktur pågår. . Etapp 1 klar kv 1 2021 och etapp 2-3 förväntas klara årsskiftet
2023/2024.
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntas klart vid årsskiftet
2021/2022.
Jursta 3:14: Projektet slutfört
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.
Däremot präglas perioden januari-augusti av en förändrad byggmarknad gällande typ av
ärenden. En fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp
intäktsmål och debiteringsgrader.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen,
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att
skydda människors hälsa och miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden.
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Under perioden
har det skett en organisationsförändring där den största förändringen är att Miljö- och
Livsmedelsavdelningen nu är en avdelning. Det har även skett förändringar på Tekniska
avdelningen då den har upplöst och bildat fyra avdelningar: Avfallsavdelningen, VAavdelningen, Gata- och Parkavdelningen och Mät- och GIS- avdelningen.

1.3 Viktiga händelser under året
Personal:
Bygglov
Under perioden har en handläggare samt en registrator varit frånvarande på
föräldraledighet. Dessa tjänster har inte ersatts med vikarier utan ordinarie personal har
tagit hand om de ärenden som inkommit. Under två månader under sommaren har en
semestervikarie tagits in för tjänsten som registrator för att möjliggöra för den
administrativa handläggaren att ha semester. Avdelningen har haft några praktikanter
under perioden.
Miljö- och Livsmedel
Under perioden har tre personer varit frånvarande på föräldaledighet, varav en på deltid.
Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020
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En av tjänsterna av ersatts av vikariat under perioden.
Händelser:
Bygglov
Under perioden januari 2020-augusti 2020 har det kommit in 287 ärenden totalt. Under
samma period förra året kom det in 238 ärenden. Ärendemängden har alltså varit
ungefär samma som förra året, däremot har det skett en ändring i typ av bygglov, detta
år har färre bygglovsansökningar för flerbostadshus samt större lagerlokaler kommit in,
utan flertalet ansökningar har varit för om och tillbyggnad av en-och tvåbostadshus.
•
•
•
•
•
•

Eon.kraftvärmeverk och biogasanläggning tagits i bruk- slutbesked har utfärdats
Tidsbegränsade bygglov för skolpaviljonger har beviljats för tre st skolor:
Ekhammarskolan, Råbyskolan och Lillsjöskolan
Permanent bygglov för ny förskola i Tegelhagen har beviljats
Bygglov har beviljats för Snabbmatskedjan Mc Donalds som ska etablera sig i
Norrboda
Slutbesked har beviljats för flerbostadshus på Ringvägen
Ett flertal bygglov har beviljats på förskolan Ringblomman, Kungsängen

Miljö- och Livsmedel
•
•
•
•
•
•
•

Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel
mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro
Samrådsunderlag gällande utvidgad verksamhet vid Bro bergtäkt och för en ny
anläggning som NCC planerar norr om Högbytorp, väster om väg 269 har
inkommit
Kommunens revisorer har granskat miljö- och livsmedelsverksamheterna,
rapport finns.
Utvidgning av täktområde 2 och 3 på fastigheten Lindormsnäs 1:5
Miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen slår ihop sig och blir Miljö- och
livsmedelsavdelningen
Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i
kraft 1 juli 2020 och Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn över att denna
lag och att anslutande föreskrifter följs
Samtliga 21 verksamheter som sökt om nya tobakstillstånd har beviljats tillstånd

Lagändring och rättsfall:
En ny lagändring har skett vad gäller lovbefriade Attefallshus. Mellan den 1 mars 2020
och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 kvadratmeter
om det var en komplementbyggnad och högst 30 kvadratmeter om det var ett
komplementbostadshus. Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset ha en byggnadsarea
på högst 30 m2 oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett
komplementbostadshus.Attefallsregler 30 m2.
Ett nytt prejudicerande rättsfall har kommit under året som innebär att
strandskyddsdispens inte kan beviljas i efterhand, vilket även påverkar bygglovsfrågan.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet
Beskrivning

Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket
ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Kundnöjdhet bygglov

81

71

75

Kundnöjdhet (NKI
företag), miljö- och
hälsoskydd

58

64

65

Kundnöjdhet (NKI
företag), livsmedel

89

92

80

Kundnöjdhet (NKI
företag), servering

100

96

80

Upplands-Bro ligger kvar i topp-tre i Stockholms län det gäller kommunens service till
lokala företag. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjdkund-index) presenteras. Upplands-Bro ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar
kommunen som tredje bästa i Stockholms län. År 2018 låg kommunens NKI på 76.
De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Undersökningen genomförs av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner
och Regioner (SKR). Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom något av
de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i undersökningen.
Upplands-Bro kommun ligger på högst värde, 89, i Sverige gällande att ge service till
företag inom kategorin livsmedelskontroll. 2018 fick kommunen indexvärdet 92 i
samma kategori. I kategorin bygglov placerar sig Upplands-Bro som näst bästa
kommun i Stockholms län med ett värde på 81.
Kundnöjdhet bygglov

Det ska stå Kundnöjdhet Bygglov (NKI företag)
Resultatet är bättre än målvärdet

2.2 Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och
människors hälsa
Beskrivning

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen
förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka
människors hälsa och miljö. Kommunens antagna miljöprogram om att områden och
enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd
standard är en del.
Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020

5(9)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 3. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden

Kommentar

Bygglovsavdelningen
Bygglovsavdelningen arbetar aktivt med tillsyn av byggnaders ventilation med en
prioritet på skolor, förskolor och arbetsplatser. Tillsyn av tillgänglighet på allmänna
platser och i offentliga lokaler är en viktig fråga som bevakas vid nybyggnation samt i
den befintliga bebyggda miljön. Insatser gällande uppföljningsbesök av hissar som fått
anmärkningar planeras av bygglovsavdelningen som kommer att driva frågan i projekt
under hösten 2020. Också tillsyn gällande olovlig användning av mark och byggnader
innefattar viktiga delar i nämndens arbete för att värna om miljön och människors hälsa.
Olovliga upplag och miljöbrott kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön.
Miljö- och livsmedelsavdelningen
Tillsynen inom miljöskydd syftar till att trygga och förbättra den yttre miljön. Detta
innebär tillsyn och minskning av utsläpp till mark, luft och vatten, främjande av
återanvändning och återvinning, hantering av kemikalier och avfall m.m. Tillsynen
inom hälsoskydd syftar till att motverka att människor får besvär eller blir sjuka av den
inomhusmiljö de vistas i. Det innebär till exempel att se till att skolor och bostäder är
bra och fria från buller, radon och fukt m.m. som påverkar hälsan negativt. Tillsynen
inom livsmedel syftar till att medborgarna ska få säker mat och inte bli vilseledda i
märkning av livsmedel.
Tillsynsarbetet bedrivs på många olika sätt såsom inspektioner, möten och kontroll av
verksamhetens egenkontroll, utredningar i samband med klagomål och handläggning av
anmälningar och tillstånd.
Livsmedelsavdelningen
Livsmedelsavdelningen har under pandemin medvetet ej besökt äldreboenden och
liknande känsliga ställen, men dialog och kontakt har skett. Vi ska också vara
riskbenägna med smittorisker på andra ställen så vi har haft dialog med företagen om
det måste vara inspektion på plats eller om vi kan lösa kontrollen på annat sätt.
Livsmedel kommer inte hinna med alla planerade besök i år utan några förskjuts till
nästa år. Detta delvis på att föreskrifterna om smittskyddsåtgärder prioriterats.
Vi ser ett resursbehov för att hinna göra inspektioner, hinna med administrativa åtgärder
pga omorganisation samt komma ikapp med kontrollskulder.
Indikatorer

Utfall 2020

Antal tillsynsbesök per
årsarbetare

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020
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Avser miljötillsynen

2.3 Nämndmål: Verka för att det i kommunen byggs bostäder som
håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god
bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.
Beskrivning

Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar
ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda
fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard,
är en grund för nämndens arbete.

Indikatorer
Antal
bygglovsansökningar

Utfall 2020

Utfall 2019

165

277

Målvärde

Antal bygglovsansökningar

Vi har ungefär samma antal bygglovsärenden som vid denna period förra året. Då låg
antalet inkomna bygglovsärenden på 161 st. Det jämförande talet på 277 st är baserat
på helåret 2019.

2.4 Nämndmål: Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga
med hänsyn till likställighet och kvalitet
Beskrivning

Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och
investeringsbudget.

Indikatorer
Handläggningstid för
bygglov (medelvärde)

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

2 Veckor

2 Veckor

3 Veckor

Handläggningstid
strandskyddsärenden

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Bygglovsverksam
het

5 794

5 532

5 661

3 715

133

-1 817

-1 684

-266

Miljö

5 457

2 948

5 545

3 004

-88

56

-32

-57

Livsmedelsverks
amhet samt
tobak, alkohol
och läkemedel

1 159

808

1 073

792

86

-16

70

304

12 410

9 288

12 279

7 511

131

-1 777

-1 646

-19

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

153

10

153

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

10

153

10

0

0

0

Bygglovsverksa
mhet
Miljö
Livsmedelsverks
amhet samt
tobak, alkohol
och läkemedel
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Bygglovsverksamhet

9 107

8 298

9 107

6 798

0

-1 500

-1 500

Miljö

8 593

4 422

8 593

4 422

0

0

0

Livsmedelsverksamhet
samt tobak, alkohol och
läkemedel

1 832

1 212

1 832

1 212

0

0

0

19 532

13 932

19 532

12 432

0

-1 500

-1 500

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020
(tkr)
Bygglovsverksa
mhet
Miljö

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

230

14

230

14

0

0

0
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Livsmedelsverks
amhet samt
tobak, alkohol
och läkemedel
Summa

0

0

0

0

0

0

0

230

14

230

14

0

0

0

3.3 Ekonomisk analys
Nämnden i helhet
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 646 tkr i
förhållande till budget. Intäkterna är -1 777 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är
131 tkr lägre än budgeterat.
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat på -1 500 tkr utifrån
utfallet för andra tertialet. Det finns en stor osäkerhet hur ärendebalansen främst inom
bygglov kommer att utvecklas.
Bygglov
Bygglov redovisar ett underskott på -1 684 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat. Kostnaderna är något lägre än budget och utgörs i
huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda.
Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 500 tkr vilket är direkt
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året. Intäkterna
beror främst på vilken typ av ärenden som kommer in.
Miljö
Miljö redovisar ett mindre underskott på -32 tkr i förhållande till budget. Resultatet
beror främst på lägre intäkter än budgeterat vilket delvis beror på att covid-19 inte
medgivit tillsyn i vanlig utsträckning. Kostnaderna är något högre än budget och utgörs
i huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 anställda.
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget.
Livsmedel, alkohol och tobak
Livsmedel redovisar ett överskott på +70 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre kostnader än budgeterat vilket beror på lägre personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda.
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget .

3.4 Kommentarer investeringsredovisning
Det finns en godkänd investering för projektet Digitalisering av arkivhandlingar som
berör Bygg- och miljönämnden. Investeringsramen för det är inte tilldelad Bygg-och
miljönämnden utan ligger centralt på Kommunstyrelsen och investeringen redovisas
därför inte här.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning.
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få
en god utbildning eller meningsfull sysselsättning.
Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat.
Nämnden delar varje år ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för
arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och
kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten,
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och
gymnasieskola.
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning.
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet.
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier.
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet.
Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter).

1.3 Viktiga händelser under året
Kvalitetspris
Hösten 2020 kommer nämnden dela ut sitt kvalitetspris för andra gången.
Gymnasieskola
Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen pågår på
Upplands-Brogymnasiet.
Under stor del av vårterminen har undervisningen på Upplands-Brogymnasiet bedrivits
genom fjärr- och distansundervisning på grund av pågående pandemi. Undervisningen
har återgått till undervisning på plats från och med höstterminen.
Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning
i framtiden.
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har under vårterminen ställt om till att endast erbjuda utbildning via
fjärr- och distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens
Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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rekommendationer p.g.a. pågående pandemi. Detsamma har gällt för våra externa
upphandlade utbildningar.
Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet
innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI,
grundläggande och gymnasiala kurser i Upplands-Bro. Detta innebär en ökad volym
och större intäkter.
Arbetsmarknad
Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat
ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ESF-projektet MIA - vidare från 2020
samt överser möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund.
Ferieungdomar
För 2020 har ett externt koncept upphandlats med målet att utföra feriearbete i
närområdet för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. I övrigt har arbetet med
ferieplatser till viss del påverkats av rådande pandemi (äldreboenden och hemtjänst tar
inte emot ferieungdomar). Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett
under 2020 för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten.
KAA
Projektet Studiebron, ett sociala investeringsfonds projekt, har inte kunnat starta som
planerat beroende på pandemi under våren 2020.
Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att
feriejobba under hela året.
Extratjänster
Anställningsformen Extratjänst fortlöper under 2020, 12 anställda finns i denna insats.
OSA-platser
Arbetsförmedlingen har tilldelat kommunen 10 platser inom anställningsformen
Offentligt Skyddad Anställning för 2020.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Tertialrapport 2 2020

4(10)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 4. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för
utbildningen planerad tid
Kommentar

Uppgifter saknas p.g.a. att Kolada, databasen för kommuner och regioner inte
uppdaterats med resultat från 2020.
Indikatorer

Utfall 2020

Andelen med examen
från gymnasieskolan
inom 3 år (alla elever
skrivna i kommunen)
Andelen med examen
från UBG inom 3 år

73%

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångseleverna (alla
elever skrivna i
kommunen)
Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångselever UBG

13

Andelen elever som är
behöriga till högskola
efter studier på
högskoleförberedande
program.

Utfall 2019

Målvärde

58%

70%

69%

70%

14

15

13

15

72%

60%

2.2 Nämndmål: Alla personer i nämndens verksamheter ska känna
sig trygga
Kommentar

Utfallet på medarbetarenkät gäller personal på Upplands-Bro gymnasiet. När det gäller
enkätundersökningen för elever på gymnasieskolan så har det inte gått att utläsa vilken
fråga i gymnasieundersökningen som avses.
Indikatorer

Utfall 2019

Målvärde

Enkätundersökning
bland elever på
gymnasieskolan

75%

100%

Enkätundersökning
bland elever på
vuxenutbildningen

95%

100%

Medarbetarenkät för
nämndens
verksamheter

Utfall 2020

79%
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Enkätundersökning bland elever på vuxenutbildningen

Den enkätundersökning bland eleverna på Vuxenutbildningen som används är den
länsgemensamma undersökningen från Storsthlm. Denna skulle ha genomförts under
april-maj 2020 men har, på grund av rådande läge med Covid-19, skjutits upp till
oktober-november 2020.

2.3 Nämndmål: Stärka den enskildes förmåga till självständighet
genom självförsörjning. Öka möjligheterna till självförsörjning
genom arbete, studier och integration.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Andelen personer som
studerar eller arbetar.

33%

Andelen personer som
kommer i studier eller
arbete genom KAA.

58%
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

185 200

103 94
4

185 559

104 22
7

-359

283

-76

-5 838

Gymnasiesärskol
a

7 130

47

7 042

135

88

88

176

628

Arbetsmarknadsinsatser

16 232

6 016

16 231

4 759

1

-1 257

-1 256

-820

Vuxenutbildning

22 713

10 103

22 609

10 602

104

499

603

2 789

231 275

120 11
0

231 441

119 72
3

-166

-387

-553

-3 241

Gymnasieskola

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Gymnasieskola

795

59

686

66

109

-7

102

Arbetsmarknads
-insatser

15

3

10

1

5

2

7

Vuxenutbildning

0

0

1,4

0

-1,4

0

-1,4

810

62

697,4

67

112,6

-5

107,6

(tkr)

Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Gymnasieskola

283 907

155 917

287 807

155 917

-3 900

0

-3 900

Gymnasiesärskola

10 695

70

10 827

202

-132

132

0

Arbetsmarknadsinsatser

23 334

9 050

25 805

9 792

-2 471

742

-1 729

Vuxenutbildning

35 064

15 154

34 955

16 384

109

1 230

1 339

353 000

180 191

359 394

182 295

-6 394

2 104

-4 290

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

1 192

88

1 180

100

12

-12

0

Arbetsmarknadsi
nsatser

23

4

16

2

7

2

9

Vuxenutbildning

0

0

2

0

-2

0

-2

1 215

92

1 198

102

17

-10

7

(tkr)
Gymnasieskola

Summa
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3.3 Ekonomisk analys
Gymnasieskola
Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade
skolpengar för dessa elever redovisar här.
Gymnasieverksamheten redovisar budget i balans i delårsresultatet. Gymnasiekullarna i
Upplands-Bro ökar, därmed också kostnaderna för elevpeng till gymnasieskolor. Vid
tidpunkten för denna prognos är antagningen inte 100% klar. Eleverna beräknas bli
ca 10 fler än budget. Totalt 1 150 elever UB-elever har budgeterats för 2020.
Upplands-Brogymnasiet helårsprognos är 4 070 tkr bättre än som redovisades i T1
Upplands-Brogymnasiet har minskat personalkostnaderna. Distansundervisningen under
våren har minskat kostnaderna för lunch och APL ersättning. Skolans åtgärdsplan för en
ekonomi i balans fortsätter man att arbeta med.
Verksamheter

Resultat T2

Helårsprognos

Prognos T1

Skillnad

Elevpeng
gymnasieelever

2 576

-1 000

0

-1 000

TB från
Resursenheten

-100

-200

0

-200

-2 400

-3 700

-7 770

4 070

76

-4 900

-7 770

2 870

UpplandsBrogymnasiet
Totalt

Gymnasiesärskola
Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18
elever.
Budget i balans.
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar ett prognostiserat överskott på resultatet för helåret.
Ersättningen för SFI-verksamheten från Socialkontoret genom Migrationsverkets
etableringsersättning uppvisar ett betydligt lägre utfall än budget. Detta beror på en
reducering av schablonersättningen samt en lägre andel kommuntilldelade flyktingar än
förväntat.
Vuxenutbildningen har sett ett stort antal sökande till yrkesutbildningar i och med
effekterna på arbetsmarknaden pga Covid-19. Det kvarstår osäkerhet kring möjlig
tilldelning av extra statsbidrag för täckning av kommunens medfinansieringskostnad.
Arbetsmarknadsenheten
Kostnaden för Transport var budgeterad för 2020 att täckas av intäkterna. Historiskt har
Transport dragit över budget. Resultatet visar på en förlust på 1889 tkr. Resultatet beror
på minskade körningar pga Covid-19 och svårigheter att uppnå balans mellan intäkter
för körningar och verksamhetens fasta kostnader. Arbete fortlöper att se över kostnader,
avtal och åtaganden för att uppnå en budget i balans.
I övrigt uppvisar Arbetsmarknadsenheten en budget i balans för arbetsmarknadsinsatser,
till viss del finansierad av projekt från sociala investeringsfonden.
Inkomst från statsbidrag för feriearbete 2020 på 579 tkr.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Hållbar skola

201808

202108

7 200

3 824

7 200

0

Insteget

201808

202012

3 360

2 111

2 559

801

Kom i jobb

201903

202012

3 800

3 174

3 766

34

Studiebron

201908

202012

1 800

0

0

1 800

16 160

9 109

13 525

2 635

Projekt
(tkr)

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Hållbar skola
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid
projektets slut 2021.
Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete
Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av
Arbetsmarknadsenheten.
Kom i jobb 2019/2020
Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja
sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten.
Studiebron
Planerades starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan.
Med rådande pandemi-läge har detta projekt inte kunnat starta. Drivs av
Arbetsmarknadsenheten.

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Gymnasieskolan

1 200

0

161

1 200

1 039

100

0

0

100

100

1 300

0

161

1 300

1 139

Projekt

Arbetsmarknadsinsatser
Summa

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Gymnasieskolan

1 200

0

1 200

1 200

0

100

0

0

100

100

1 300

0

1 200

1 300

100

Projekt

Arbetsmarknadsinsatser
Summa
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Upplands-Brogymnasiet
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning
Arbetsmarknadsinsatser
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus.
•
•
•

Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område.
Nämndens verksamheter ska vara jämlika.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare.
Sedan Corona-pandemin bröt ut i våras har nämndens verksamheter prövats och till viss
del ställt om. Flera medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i
verksamheten och som administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt
och uppskattat. Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och
kommuninvånanas livskvalité.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga.
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men
med koncentration till Kungsängen och Bro.

1.3 Viktiga händelser under året
Corona-pandemin präglar fortsättningsvis arbetet med omställning av verksamhet och
nya arbetssätt för att kunna erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv till kommunens
invånare. Kommunens alla verksamheter har följt folkhälsomyndighetens
rekommendationer och i början av pandemin sköts många arrangemang framåt i tid eller
ställdes in. Från mitten av juni har mindre arrangemang genomförts utomhus och/eller
med begränsat antal besökare. Flera digitala lösningar har lanserats bland annat
sagostunder, digital undervisning och boktips. E-media och strömmande filmer har ökat
Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- och dansklasser har flyttat utomhus så
mycket som möjligt. Verksamheterna har vidtagit de skyddsåtgärder som behövts för att
möjliggöra fysisk distans och säkerhet. Politiska beslut har möjliggjort för
föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Totalt
sätt för året ser vi stora intäktsbortfall i biljettintäkter till evenemang, lokalbokningen
samt i simhallen. Flera av kontorets medarbetare har periodvis varit utlånade till
Socialkontoret, som mest fem medarbetare men samtliga är nu tillbaka i slutet av tertial
2. Trots detta har den mesta av verksamheten ändå genomförts, ibland på nya sätt eller
med begränsningar. Oroligheter i Bro under våren och försommaren gjorde att
verksamheten deltog i samverkans forum med polis och kommunens övriga
verksamheter hela sommarperioden. Under tertial två har en förlikning med PEAB
slutförts gällande plan 4 och 5 på Kungsängens IP, kommunens nya sporthall har tagits i
drift och Bro:n har flyttat tillbaka till Broskolan. Andra viktiga händelser för perioden
är:
•
•

Arbetet fortgår med nytt stödsystem till föreningslivet.
Arbete med lansering av den digitala tjänsten Sparks generation till höstlovet.

•
•

Invigning av discgolfbanan i Bro.
Digitalt nationaldags- och midsommarfirande genomfördes med eldsjälar i
kommunen och sågs av nästan 3500 personer.
Invigning av utställningen funkiskonstnärer i foajén på kommunhuset och
finalen i funkismelodifestivalen direktsänds från Ekhammarscenen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteket har varit en mycket viktig plats för studerande och det har varit ett
hårt tryck på bibliotekets offentliga datorer och skrivare under hela epidemin.
Lånen av e-medier har ökat kraftigt, framförallt strömmade ljudböcker och film.
Boken kommer har utökats till alla personer i corona-pandemins riskgrupper.
Användarna har mångdubblats. Även tjänsten Take away, där man kan ringa in
sin beställning och hämta upp färdiga kassar har använts flitigt.
Två orkestrar, brassensemble och Kulturskolans lärare har spelat utanför
kommunens äldreboenden till stor glädje.
Fortsatt ombyggnation med anledning av trygghetscentret i Brohuset.
Ny badbrygga till Sylta badplats.
Vattenläcka i markledningar för dricksvatten på Kvistaberg resulterade i akuta
åtgärder.
Röjning i parken på Kvistaberg, Stäkets Borgruin och bronsåldersröset i Sylta av
Skogslaget, i samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna.
Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen blev överklagad och därmed
försenad.
Besiktning av simhall genomfördes under sommaren av fastighetsägaren.
Planerat större underhållsarbete krävs nästa sommar.
Besöksrekord på badplatserna - satsning med aktiviteter på tre badplatser med
uppblåsbara lekplatser på vattnet och på land. Stor arbetsinsats för att städa och
hantera sophanteringen.
Drive-in filmvisning på gamla Kungsängens IP med ett brett urval filmer för
barn, ungdomar och vuxna med gratisbiljetter, samarbete med sommarjobbare
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•
•

och ungdomsproducent.
Bibliotekets cykelkärra har varit ut och besökt olika badplatser, där de har lånat
ut böcker och spel samt informerat om bibliotekets tjänster.
En mängs sommarlovsaktiviteter har genomförts bland annat filmkollo,
slöjdkollo, låtskrivarverkstad, konstworkshops, nycirkus, parkour, studio,
planering av Bro:n, danskollon, popkollo, teaterkollo samt ett funkismusikläger.

•

Verksamheterna har tagit emot flera sommarjobbande ungdomar bland annat på
Kvistaberg, hos ungdomsproducenten, inom anläggning, biblioteket och
fritidsgårdarna.

•

Stor massmedial uppmärksamhet kring konstnärliga utsmyckningen till nya
sporthallen.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter.
Beskrivning

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.

Kommentar

Kontoret arbetar dagligen med att skapa trygga platser för våra kommuninvånare. Våra
verksamheter har högt kvalitets- och trygghetsfokus och vet att inspirerande,
aktiverande, goda aktiviteter för våra invånare skapar trygghet i samhället. Det finns
dock en del brister i möjligheten att bemanna i den utsträckning som verksamheten
bedömer fullgod.
•
•
•
•

Samtliga enheterna verkar som delar i kontorets Inkluderingsgrupp för att stärka
och utveckla inkluderingsarbetet ytterligare inom hela kontoret.
I likhet med föregående år har biblioteket haft trygghetsvärdar tjänstgörande i
Brohuset under eftermiddagar och kvällar.
Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller sker kontinuerligt på våra
anläggningar.
Simhallen uppdaterar kontinuerligt samtlig personal i HLR samt livräddning.

Verksamhetsmål
Handlingsplan för trygghet
Kommentar
Ej påbörjad på grund av corona-pandemin och omprioriteringar.
Bonus till föreningar
Kommentar
Delas ut i slutet på året.
Ökad tillgänglighet
Kommentar
Vi har i sommar tagit en ny sporthall i drift och på så sätt ökat tillgängligheten till tränings- och matchtider.

Indikatorer

Utfall 2020

Trygghetsindex från
SCB
Trygghetsindex från
fritidsgårdsenkäten 1-5.
Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex

77

KIA

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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100

4

5

80
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8
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Trygghetsindex från SCB

Följs upp i årsredovisningen.
Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten 1-5.

Följs upp i årsredovisningen.
Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex

Något lägre utfall än tidigare år men högre än kommunens snitt som ligger på 75.
Riktlinjer för tolkning av arbetsmiljöindex. Kritiskt resultat: 0 - 59,9, Godkänt: 60 - 69,9
Bra resultat: 70 - 100 vilket betyder att kultur- och fritidskontoret ändå ligger inom
ramen för bra resultat. Minskningen är analyserad och åtgärder har satts in.
KIA

Antal anmälningar I KIA som är kopplade till hot och våld.

2.2 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning blir inkluderade i
Upplands- Bros kultur och fritidsliv.
Beskrivning

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

Kommentar

Minskad ojämlikhet mål 10
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning
blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv.
•
•
•

•
•
•

Medveten programläggning görs utifrån representation på våra scener.
Förebyggande åtgärder för att minska isolering och psykisk ohälsa genom ökad
digital närvaro med lokal förankring och nätverk görs och utvecklas vidare.
Flera trygghetsskapande barn- och ungdomsarrangemang har genomförts med
professionella flerspråkiga aktörer, konstnärer och föreningslivet. Detta har
breddat engagemanget i det öppna offentliga rummet och ökat möjligheterna för
interaktion.
Programverksamhet har genomförts ute på äldreboenden för att bryta isolering
och skapa mening för en grupp med begränsningar.
Digitalt Funkis-arrangemang i samarbete med LSS för att vidga deltagandet i
den årliga funkisfestivalen och för att synliggöra lokalt och nationellt.
Ungdomsproducenternas arbete med ungdomarna är till för att främja ungas
inflytande i de event och aktiviteter som erbjuds i kommunen.
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•
•
•

Gårdsråd på fritidsgårdarna.
Aktiviteter kring normer och värderingar genomförs på fritidsgårdarna löpande
under året.
Inkluderingsgruppen håller på att ta fram en inkluderingsplan för kontorets
verksamheter.

Verksamhetsmål
Revideringen av bidragsregler.
Bonus till föreningarna.
Kommentar
Delas ut i slutet av året.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

5%

10%

50/50
Fritidsgårdsverksamhet

28%

40%

50/50 dans på
kulturskolan

10%

15%

1

3

50/50 Ridsport

Jämställdhetsbonus
Representationen på
våra kulturscener 50/50

50

Antal riktade insatser för
en mer inkluderande
verksamhet
En inkluderingsplan ska
tas fram för kontoret

Delvis uppnått

Antal aktiva barn i
Kultur- och
fritidsverksamhet
Antal aktiviteter där barn
kommer till tals.

De flesta av indikatorerna följs upp inför årsredovisningen, tertial 3.
Antal riktade insatser för en mer inkluderande verksamhet

Tjejkvällar på Bro Fritidsgård har bidragit till att fler tjejer vågar vara på gården även
andra dagar.
Killsnack - insatser fokuserar på dialoger kring tex. machokultur, könsroller, HBTQ etc.
En inkluderingsplan ska tas fram för kontoret

Inkluderingsgruppen håller på att ta fram planen. Förväntas bli klar under hösten.
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2.3 Nämndmål: Kommuninvånarnas intresseområden ska styra
utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område.
Kommuninvånarna har rätt att själva välja inriktning och utbud
inom nämndens verksamheter.
Beskrivning

Införa valfrihetscheck så att elever kan välja olika utbud ifrån kulturskoleaktiviteter som
ger elever ökad möjlighet att finna sitt egna intresseområde.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område. Målet har stöd i barnkonventionen och i Agenda 2030 mål 12b
samt 17.17.

Kommentar

Kulturskolechecken senarelagd på grund av Corona-pandemin. Reglementet är planerad
att tas i fullmäktige i början på 2021 med start till höstterminen 2021.
Verksamhetsmål
2019 Planera och föbered för att införa valfrihetscheck.
2020 Inför valfrihetscheck

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Ökat utbud
Ökat antal deltagare
Antal aktivitetscheckar
som betalats ut

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 851

0

2 210

2 776

1 641

2 776

4 417

1 227

Fritidsavdelninge
n

36 033

2 694

34 890

2 335

1 143

-359

784

-1 167

Kulturavdelninge
n

22 527

2 202

21 760

1 842

767

-360

407

481

Summa

62 411

4 896

58 860

6 953

3 551

2 057

5 608

541

Ledning Kultur
och fritid

Varav kapitalkostnader
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

3

1

0

0

3

1

4

7 638

2 300

6 648

1 943

990

357

1 347

842

98

926

105

-84

-7

-91

8 483

2 399

7 574

2 048

909

351

1 260

Ledning Kultur
och fritid
Fritidsavdelning
en
Kulturavdelninge
n
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Kostnad

Ledning Kultur och fritid

Intäkt

Prognos 2020
Kostnad

Intäkt

Budgetavvikelse 2020
Kostnad

Intäkt

Netto

5 945

0

3 145

2 770

2 800

2 770

5 570

Fritidsavdelningen

54 279

4 046

56 789

3 146

-2 510

-900

-3 410

Kulturavdelningen

35 081

3 303

36 741

2 803

-1 660

-500

-2 160

Summa

95 305

7 349

96 675

8 719

-1 370

1 370

0

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

4

1

0

0

4

1

5

Fritidsavdelning
en

11 457

3 451

11 457

3 451

0

0

0

Kulturavdelninge
n

1 264

147

1 300

150

-36

-3

-39

12 725

3 599

12 757

3 601

-32

-2

-34

(tkr)
Ledning Kultur
och fritid

Summa
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3.3 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden visar efter augusti ett överskott på 5 600 tkr. Den positiva
avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för aktivitetsparken som
betalats ut från Stockholms idrottsförbund och dels på en kontantsumma efter förlikning
med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4 på Kungsängens IP. En annan
förklaring är att kapitalkostnader för nya sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och
aktiveras först i september vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall.
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer
klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger ledning.
På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken
till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar
utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro så som
sommarlovsaktiviteter, ny öppnandet av Bro:n i nya lokaler och JobBron samt parera
för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig
lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, samt biljettintäkter för kulturarrangemang.
I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020
eftersom anläggningsstöd från Stockholms riksidrottsförbund har betalats ut.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

1 567

1 500

0

1 500

1 567

1 500

0

Projekt
(tkr)
We empower

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan
har haft haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården
Hagan när det har fattats personal pga sjukdom. Projektet är nu avslutat och kommer att
utvärderas under hösten.

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

10 000

0

410

10 000

9 590

Konstgräs i fotbollshallen

2 000

0

0

2 000

2 000

Fastighetsunderhåll

2 000

0

1 081

2 000

919

Upprustning Kvistaberg

3 925

0

82

3 925

3 843

Projekt
(tkr)
Återuppbuggnad Friluftsgård
Lillsjön
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Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

558

674

116

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

Projekt

82 731

36 637

34 931

43 676

8 745

Instrument/Utrustning

213

0

0

213

213

Förbättring badplatser

471

0

422

471

49

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

0

160

160

Självservice bibliotek

134

0

134

134

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

0

223

223

Ljudanläggningar simhallen

300

0

0

300

300

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

111

150

39

0

0

9

0

-9

127 307

60 963

37 604

63 926

26 322

Inpasseringssystem
Kungsängen sporthall
Summa

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Konstgräs

2 000

0

1 200

2 000

800

Fastighetsunderhåll

2 000

773

2 000

2 000

0

10 000

410

5 000

10 000

5 000

3 925

0

3 925

3 925

0

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

674

674

0

Sporthall anpassad för bordtennis
(flexibel sporthall)

82 731

36 637

43 257

43 676

419

Instrument/Utrustning

213

0

213

213

0

Förbättring badplatser

471

0

471

471

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Självservice bibliotek

134

0

134

134

0

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

223

223

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina föreningshuset

150

0

110

150

40

Inpasseringssystem Kungsängen
sporthall

0

0

125

0

-125

127 307

62 146

57 792

63 926

6 134

Projekt

Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård
Upprustning Kvistaberg

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
1. Konstgräs byte blev billigare än beräknat
2. Lillsjöprojektet är påbörjat och kostnader för framtagande av upphandlingsunderlag
har debiterats.
3. Upphandling av renovering av Ladans tak i gång.
4. VA Kvistaberg påbörjad. Osäker totalbudget då beslut tas efter hand sprängningar
görs.
Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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5. Sporthallen anpassad för bordtennis i sitt slutskede.
6. Underhållsinvestering på fastigheter har påbörjats med insatser på flera objekt.
7. Upphandling är slutförd av ljudsystem till simhallen. Leverans under hösten.
8. Bryggor vid Hällkana, Lillsjön och Sylta klara och driftsatta.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att
de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att
verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma
både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda.
Den pågående coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap
och handlingskraft. Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl
samarbete som flexibilitet har haft avgörande betydelse för den pågående situationen.
Verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområden ser efter sommaren ett stabilare
läge. De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för har drabbats extra hårt av
pandemin vilket i sin tur förväntas öka trycket på socialtjänsten.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.
Socialnämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande.
Socialnämndens tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtalsoch kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt
samordning av nämndärenden och budgetarbete.
Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.

1.3 Viktiga händelser under året
Vuxen
•
•
•
•

Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om
hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna.
Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården missbruk.
Plan lagd för att införa ny insats, bolots, som stöd för klienter i träningslägenhet.
Med fokus lagd på brottsutvecklingen har plan lagts för införande av ett
utvecklingsarbete för personer mellan 18-30 år med kriminell livsstil, med
planerad start oktober år 2020. Arbetet är ett komplement till SIG (sociala

Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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insatsgruppen) och ska kombineras med sysselsättningsinsatser med mål om
etablering på arbetsmarknaden.
Barn, unga och familjer
•
•
•
•
•

Det prioriterade och påbörjade arbetet med barns och ungas delaktighet i
utredningsarbetet fortskrider enligt plan och metod.
Ökning av antal inkomna anmälningar med 15 procent jämfört med samma
perioder tidigare år.
Start av treårigt projekt mars månad, barnstödsteam, med mål om att förhindra
placeringar genom förebyggande arbete i familjer.
Nya digitala former för familjesamtal är bekräftat uppskattat av klienter och har
givit nya flexibla lösningar för möten.
Under sommaren begicks grova brott i kommunen. Enheten och polisen
upprättade därmed ett nära samarbete och flera orossamtal genomfördes.
Samverkan fortgår under hösten och representant från enheten träffar polisen
varje vecka.

Funktionsnedsättning
•
•
•

•

Ringvägens servicebostad startades upp den 1 februari år 2020.
LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång
sker den 1 oktober år 2020.
För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under
coronapandemin har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor
på kvällar och helger som ett komplement till den externt upphandlade
jourverksamheten.
Effektivisering av daglig verksamhet och sysselsättning pågår genom översyn av
lokaler samt verksamhetsinnehåll.

Socialpsykiatri
•
•

Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp uppsagd. Planering för nya lokaler
pågår.
Aktivitet efter extern genomlysning av socialpsykiatrins samarbete mellan
myndighet och utförare fortgår.

Hälso- och sjukvårdsenheten
•

Beslut om indragen delegering hos personal på ett LSS-boende har medfört
utökat ansvar och arbetsinsats från enheten för läkemedelsöverlämning från
sjuksköterska.

Integration
•

Planering för mottagande av nyanlända har senarelagts då mottagandet har
uteblivit. Plan och överenskommelse med Migrationsverket av antal mottagna
hålls, om än något förskjutet i tid.

Ekonomiskt bistånd
•
•

Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter
till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen.
Grund lagd för ökat samordnat arbete med arbetsmarknadsenheten (AME).
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•
•

Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan, rutiner för
upprättandet av genomförandeplaner, ökade kontroller i samband med
biståndsansökan.
OSA, offentligt skyddad anställning, införs på AME som arbetsmarknadsinsats
vilket ökar möjligheterna till egen försörjning för fler av enhetens
försörjningsstödstagare.

Övergripande
Planerat övergripande arbete inom Socialnämndens verksamheter har i stor utsträckning
fått lägre prioritet till förmån för stöd till verksamheter som har fått ställa om sina
uppdrag på grund av den pågående coronapandemin. Vissa verksamheter har helt stängs
ned, andra har hittat nya former för att tillgodose brukares behov och olika digitala
lösningar för möten har implementerats. Målsättningen har varit att enskildas livsföring
ska kunna fungera så normalt som möjligt och att undvika isolering och utanförskap i så
hög grad som möjligt.
För att förstärka ledarskapet inom utföraravdelningen har socialkontoret sedan våren
ytterligare en avdelningschef.
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Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Socialnämnden arbetar med att kommunens
invånare ska ha ett tryggt och självständigt liv
Beskrivning

Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala
problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Socialtjänsten ska också jobba
med kortsiktiga insatser för att tydligare konsekvensbelägga mindre lämpligt beteende
bland unga. Vi vill ytterligare stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i
Upplands-Bro som exempelvis skola, polis, arbetsförmedling, föreningsliv och andra
ideella organisationer.

Kommentar

Inrättat barnskyddsteam ger ökad möjlighet att uppmärksamma sociala problem i ett
tidigt skede vilket bidrar till familjer och barns trygghet. Insatsen kräver inte
biståndsbeslut, vilket ger snabba och flexibla lösningar anpassade efter de varierade
sociala problem som finns i kommunen. Övriga öppna och lättillgängliga insatser som
kommunen erbjuder barnfamiljer och ungdomar har nu full bemanning, vilket säkrar
kvalitet och service.
Antalet orossamtal tillsammans med polisen har under sommaren ökat, detta med
anledning av de grova brott som har begåtts i kommunen. För att stävja den
brottsutveckling som Bro har erfarit har ett kontorsövergripande samarbete påbörjats
med tänkt uppstart under oktober år 2020. Projektet har som mål att kunna erbjuda
sysselsättning och motivera till vägar ut ur kriminalitet för gruppen unga vuxna 18-30
år. Arbetet är ett komplement till SIG (social insatsgrupp).
För att mäta graden av trygghet hos de målgrupper som Socialnämnden har ansvar för
använder verksamheterna i hög utsträckning enkäter. För år 2020 har flera planerade
enkäter bortprioriterats till förmån för trygghetsarbete med anledning av
coronapandemin och de behov som många utsatta målgrupper har. Varierade former för
att förhindra isolering och bibehålla trygghet har skapats och planeras att delvis fortsätta
under resten av året.
Målet om snabb kontakt för våldsutsatta följs och upprätthålls. Verksamheten når målet
om skyndsam kontakt.

Indikatorer

Utfall 2020

Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Antal orossamtal som
genomförs tillsammans
med Polisen ska öka i
jämförelse med
föregående år.

Målvärde

10

Andel brukare som
känner sig trygg med sin
personal på sin dagliga
verksamhet ska öka i
jämförelse med
föregående år.

74%

80%

Andel brukare som
känner sig trygg med
sina boendestödjare ska
öka i jämförelse med
föregående år.

87%

95%

Andel brukare som
känner sig trygg med sin
personal på sin
gruppbostad ska öka i
jämförelse med
föregående år.

59%

90%

Andel brukare som
känner sig trygg med sin
personal på sin
servicebostad ska öka i
jämförelse med
föregående år.

81%

100%

Andel familjer som
upplever att de får rätt
stöd och vägledning
genom
familjebehandling.
Andel ärenden där
vuxenenheten får
kännedom om våld i
nära relation ska
kontaktas inom 48
timmar

90%

100%

100%

2.2 Nämndmål: Socialnämndens integrationsarbete är en
förutsättning för ett hållbart samhälle
Beskrivning

Alliansens integrationspolitik bygger på vetskapen att varje människa har en strävan att
skapa sig ett bättre liv. Denna strävan har politiken ett ansvar att uppmuntra och främja.
Det gör vi inte bara genom att erbjuda skydd och trygghet, utan också genom att se till
att de människor som kommer till Sverige och Upplands-Bro erbjuds möjlighet att på
riktigt ta steget in i vårt samhälle. Vi ser där de viktigaste faktorerna som språk och
arbete.

Kommentar

Effekterna av coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör viktiga
instegsjobb för både utrikesfödda och unga. Därtill skapar en högre arbetslöshet svårare
konkurrens för de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa omständigheter
Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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har stor påverkan på Socialnämndens arbete med försörjningsstöd. Inom
försörjningsstöd fortsätter dock det påbörjade utvecklingsarbetet för att fler ska nå egen
försörjning. Samarbetet med AME (arbetsmarknadsenheten) planeras bli tätare och
fysiska möten med klienter bli fler. Tillgång till konsultläkare för att bedöma
arbetsförmåga resulterar i underbyggda beslut och olika förslag på lösningar för vägar ut
i annan försörjning.
Integrationsstödjarna har en viktig roll för kommunens nyanlända i att bland annat lotsa
vidare till språkstudier, samhällsinformation och andra integrationsinsatser. Plan för
mottagandet av nyanlända har dock förskjutits i tid och personal ställts om för andra
arbetsuppgifter.
För de i kommunens sociala bostadskontrakt införs ny insats i form av bolots. Genom
tätare kontakt kan vägen ut i eget självständigt boende bli kortare. Målet om att sociala
kontrakt hos privat hyresvärd på Fjärilsstigen 1-5 ska upphöra är uppnått.
Den brukarenkät som vuxenenheten årligen deltar i har för år 2020 inte kunnat
prioriterats.

Indikatorer

Utfall 2020

Andel klienter som
svarar positivt på om
deras situation
förbättrats sedan de fick
kontakt med
socialtjänsten (IFO) ska
öka i jämförelse med
föregående år.

Utfall 2019

Målvärde

84%

90%

Andel sociala
bostadskontrakt enligt
socialtjänstlagen som
har avslutsorsak
annat/eget boende ska
öka i jämförelse med
föregående år.

25%

Andel insatser för
missbruksbehandling på
Härnevimottagningen
som vid avslut uppnått
målet med insatsen helt
eller delvis.

50%

Andel hushåll som har
avslutsorsak arbete eller
studier inom ekonomiskt
bistånd ska öka i
jämförelse med
föregående år.

45%
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Indikatorer

Utfall 2020

Öka andelen ej
återaktualiserade vuxna
individer med
ekonomiskt bistånd ett
år efter avslutat bistånd.

Utfall 2019

Målvärde

75%

85%

Andel klienter som står
till arbetsmarknadens
förfogande inom
ekonomiskt bistånd ska
ha en insats hos
arbetsmarknadsenheten
.

98%

Andel klienter inom
ekonomiskt bistånd som
har upprättade och
aktuella arbetsplaner
ska öka i jämförelse
med föregående år.

100%

Andel klienter inom
ekonomiskt bistånd som
har träffat sin
socialsekreterare inom
två veckor inför beslut
vid nyansökan ska öka i
jämförelse med
föregående år.

100%

2.3 Nämndmål: Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet
inom sina verksamhetsområden
Beskrivning

De omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet,
värdighet, delaktighet och självbestämmande. Dessa ska göra det enklare för individen
att utforma sin vardag som de vill. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara
tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn ska tas till såväl
själsliga, andliga som materiella behov då människovärdet inte beror på åldern eller den
egna förmågan. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i
utbudet – det betyder fler möjligheter för både brukare och anställda.
Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer
välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att
erbjuda en trygg och säker omvårdnad. Det är mycket viktigt att kommunen
kommunicerar tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer.

Kommentar

Året har präglats av den pågående coronapandemin. Riktade insatser och åtgärder för att
bibehålla trygghet och delaktighet hos brukare har stärkts. Den omsorgsverksamhet som
bedrivs inom både daglig verksamhet, sysselsättning och boende har ställt om sin
verksamhet för att åstadkomma så god service, vård och omsorg som möjligt. Viss
daglig verksamhet och sysselsättning har kunnat hållas öppen i syfte att bibehålla
trygghet och gott innehåll i vardagen för de som behöver det mest. Aktiviteter har
erbjudits på boendet med personal på boendet eller från daglig verksamhet. Brukare i
ordinärt boende har kontaktats och erbjudits andra insatser, exempelvis utökning av
personlig assistans.
Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Enheten ekonomiskt bistånd arbetar för att alla klienter ska ha uppdaterade och
reviderade arbetsplaner. Dessa upprättas tillsammans med klienterna för ökad
delaktighet.
Barns och ungas delaktighet, förståelse och inflytande tydliggörs i det
informationsmaterial som har utarbetats inom barn- och ungdomsenheten och nu
innefattar både barn och ungdomar. Placerade barn och unga får ökat inflytande genom
den organisationsförändring som enheten har genomfört under året och skapat en
placeringsgrupp. Gruppen kan i större utsträckning tillgodose de placerade barnens och
ungdomarnas behov. Att barnkonventionen sedan år 2020 är lagstiftad skärper
ytterligare kravet på ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets
rättigheter ska beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.
Inför nytt ramavtal inom den sociala barn- och ungdomsvården säkerställs
delaktighetskravet i kommande förfrågningsunderlag.
Kontoret har inventerat och under augusti påbörjat ett arbete för att förbättra innehåll på
kommunens externa hemsida med målet att information ska bli mer tillgänglig och
lättare att förstå.
Under hösten kommer kommunens avtal med privat utförare av familjerådgivning att
följas upp. För att säkerställa att kommuninvånares upplevelse av tillgänglighet och
delaktighet tas tillvara kommer resultat av efterfrågad enkät för dessa kvalitetsmått att
särskilt följas upp.
Indikatorer

Utfall 2019

Målvärde

Andel klienter som
svarar positivt på om
deras socialsekreterare
frågar efter deras
synpunkter på hur deras
situation skulle kunna
förbättras ska öka i
jämförelse med
föregående år.

Utfall 2020

83%

90%

Andel brukare som
upplever att de får
bestämma om saker
som är viktiga för dem
hemma i deras
gruppbostad ska öka i
jämförelse med
föregående år.

88%

95%

Andel brukare som
upplever att de får
bestämma om saker
som är viktiga för dem
hemma i sin
servicebostad ska öka i
jämförelse med
föregående år.

88%

95%

Andel brukare som
upplever att de får vara
med och bestämma om
saker som är viktiga för
dem på sin dagliga
verksamhet ska öka i
jämförelse med
föregående år.

69%

90%
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Indikatorer

Utfall 2020

Andel brukare som
upplever att deras
boendestödjare låter
dem bestämma över
saker som är viktiga för
dem ska öka i
jämförelse med
föregående år.

Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020

Utfall 2019

Målvärde

87%

95%
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Socialnämnden
(tkr)

Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Vuxen

15 897

2 195

17 319

2 286

-1 422

91

-1 331

923

Barn/Unga/Familj

28 219

510

32 322

1 902

-4 103

1 392

-2 711

-1 291

Funktionsnedsätt
ning

121 294

27 783

122 403

24 505

-1 109

-3 278

-4 387

-1 562

Socialpsykiatri

11 769

697

11 989

870

-220

173

-47

-589

Integration

36 264

39 164

30 258

26 728

6 006

-12 436

-6 430

-179

Övergripande

13 151

123

13 991

188

-840

65

-775

5 358

226 594

70 472

228 282

56 479

-1 688

-13 993

-15 681

2 660

Summa

Varav kapitalkostnader
Socialnämnde

Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Vuxen

14

0,8

46

6

-32

-5,2

-37,2

Barn/Unga/Famil
j

32

2

38

3

-6

-1

-7

Funktionsnedsät
tning

484

60

310

40

174

20

194

21

0

18

3

3

-3

0

0

0

3

0

-3

0

-3

Övergripande

383

33

2

0

381

33

414

Summa

934

95,8

417

52

517

43,8

560,8

(tkr)

Socialpsykiatri
Integration

Ekonomiskt bestånd
Ekonomiskt
bistånd
(tkr)

Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ekonomiskt
bistånd

10 667

113

19 173

331

-8 506

218

-8 288

-5 952

Summa

10 667

113

19 173

331

-8 506

218

-8 288

-5 952

3.2 Helårsprognos
Socialnämnden
(tkr)

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Vuxen

24 242

3 293

25 769

3 320

-1 527

27

-1 500

Barn/Unga/Familj

43 007

765

46 207

1 365

-3 200

600

-2 600

182 472

41 673

179 423

31 024

3 049

-10 649

-7 600

17 671

1 045

18 901

1 075

-1 230

30

-1 200

Funktionsnedsättning
Socialpsykiatri

Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Integration

55 305

59 345

59 206

58 746

-3 901

-599

-4 500

Övergripande

19 942

193

18 133

184

1 809

-9

1 800

342 639

106 314

347 639

95 714

-5 000

-10 600

-15 600

Summa

Varav kapitalkostnader
Socialnämnden

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Vuxen

20

1

20

1

0

0

0

Barn/Unga/familj

49

3

49

3

0

0

0

Funktionsnedsät
tning

726

89

726

89

0

0

0

32

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

577

50

577

50

0

0

0

1 404

143

1 404

143

0

0

0

(tkr)

Socialpsykiatri
Integration
Övergripande
Summa

Ekonomiskt bistånd
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Ekonomiskt Bistånd

16 000

200

29 000

500

-13 000

300

-12 700

Summa

16 000

200

29 000

500

-13 000

300

-12 700

3.3 Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 15,7 mnkr, vilket motsvarar 10,0
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar
samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,6 mnkr
motsvarande 6,6 procent.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 8,3 mnkr motsvarande
78,9 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,7 mnkr motsvarande 80,4
procent.
Covid-19
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 6,4 mnkr.
De extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19 avser
främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden
tillfälligt arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande
enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för ökade
sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för
skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden. Ytterligare en
återsökning av covidkostnader sker den 30 november.
Vuxen
Resultatet visar ett underskott med 1,3 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och
kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård bedömts inte vara tillräckligt,
1,5 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,4 mnkr men vägs
upp av lägre personalkostnader med 0,6 mnkr.
Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020
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På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 1,5 mnkr.
Barn, unga och familjer
Resultatet visar ett underskott med 2,7 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar
3,4 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där problembilden är
komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. Personalkostnaderna ger ett
överskott med 0,7 mnkr beroende på vakans. På helår prognostiserar
verksamhetsområdet ett underskott med 2,6 mnkr.
Funktionsnedsättning
Resultatet för perioden visar ett underskott på 4,4 mnkr beroende på höga
personalkostnader dels inom daglig verksamhet och sysselsättning 0,6 mnkr dels inom
personlig assistans med 0,7 mnkr. Korttidsvistelse visar ett underskott med 0,6 mnkr,
korttidstillsyn med 0,6 mnkr, boenden 1,2 mnkr samt ledsagning, avlösning med 0,5
mnkr. På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 7,6 mnkr.
Socialpsykiatrin
Resultatet för perioden visar ett resultat enligt budget. På helår prognostiserar
verksamhetsområdet ett underskott med 1,2 mnkr beroende på nytillkomna placeringar
under året.
Integration
Resultatet för perioden visar ett underskott med 6,4 mnkr främst beroende på
placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som
har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta
kommunen för hela placeringskostnaden. På helår prognostiserar området ett underskott
med 4,5 mnkr då planering pågår för ändrade placeringsformer.
Övergripande
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,8 mnkr beroende på
personalkostnader.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 1,8 mnkr beroende på
avsatta medel för volymförändringar.
Ekonomiskt bistånd
Resultatet för perioden visar ett underskott med 8,3 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket
innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och
andra kostnader årligen. Med anledning av covid-19 antas arbetslösheten öka vilket kan
påverka prognos/resultatet på sikt. På helår prognostiseras ett underskott med 12,7
mnkr.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

(tkr)

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

SIG -Sociala insatsgruppen

2018

2021

2 570

1 216

2 570

0

Barnskyddsteamet

2020

2023

6 100

927

6 100

0

8 670

2 143

8 670

0

Summa
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3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Sociala insatsgruppen, SIG
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade
och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där
verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt
andra berörda huvudmän.
Barnskyddsteam
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat
under början av år 2020 med tre tjänster. Barnskyddsteam erbjuder barn, unga och
familjer förebyggande krisstöd med målet om att kunna begränsa behovet av externa
placeringar.

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

150

0

133

150

17

Tekniska hjälpmedel

50

0

0

50

50

Inredning ny träfflokal
(socialpsykiatrin)

300

0

0

300

300

50

0

0

50

50

550

0

133

550

417

Projekt
(tkr)
Inredning ny servicebostad

Upprustning
bostadsrättslägenheter
Summa

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

150

0

150

150

0

Tekniska hjälpmedel

50

0

50

50

0

Inredning ny träfflokal
(socialpsykiatrin)

300

0

300

300

0

50

0

50

50

0

550

0

550

550

0

Projekt
(tkr)
Inredning ny servicebostad

Upprustning bostadsrättslägenheter
Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Investeringarna har påbörjats, inom den nyöppnade servicebostaden har inventarier
inskaffats.
På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och
cykelväg längs Bygdegårdsvägen.
Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen inträffade i juni, liknande
händelsen i april. Nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre
nödvattentankar och försörjning med brandslang från brandposter. Norrvattens ledning
är nu till stora delar utbytt.
Avfall har haft stort fokus på förberedelserna inför den nya insamlingsentreprenaden
med start i oktober. Stora insatser har gjorts i avfallssystemen, kommunikationsarbetet
och den nya taxan som skall beredas politiskt under sensommaren och hösten.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-,
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.

1.3 Viktiga händelser under året
Sammanfattning:
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

3(21)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 7. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har
under våren omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och
Kontaktcenter. För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt
tryck på kretsloppscentralerna. Det märks att mer tid har lagts på hemma-projekt med
täta besök på kretsloppscentralerna under hela sommaren som följd. VA-driftens arbete
har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden. Höstens
vattenmätarbyten kommer att ske på frivillig basis för berörda fastighetsägare.
Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt. Under sommaren har flera
upphandlingar varit ute för anbudsräkning för projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet. Pågående projekt är gång- och cykelväg längs med
Bygdegårdsvägen samt anslutande gång- och cykelväg vid Klövtorpsvägen.
Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg.
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg. Omläggning av beläggning har skett på
bland annat Lillsjö badväg och Effektvägen som båda var i stort behov av ny
beläggning.
Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3Dmodelleringar pågår.
Nya avfallsföreskrifter har beslutats i KF, liksom i de övriga samverkande kommunerna
Håbo, Knivsta och Sigtuna, för att kunna införa den nya insamlingsmodellen med
fyrfack i oktober 2020.
VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten avslutade i
området Sågbacken och anslutning av fastigheterna kan påbörjas inom kort, i Ådö skog
är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men tidsplanen är beroende av ett
kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets fastighetsutredning som båda
behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är
långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa beräknas också påbörjas
under hösten.
En taxeöversyn är genomförd och vi ser behovet av flera taxehöjningar de kommande
åren till följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och
framåt i tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver
ökade kostnader.
Gata/Park/Trafik-enheten
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på
upphandlingsenheten.
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade.
Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och
polis samt enhetens egna iakttagelser. Samtliga åtgärder är redan genomförda såsom
röjningsarbete med mera. Det som är kvar är ett par belysningskompletteringar i
kommunen för att öka tryggheten. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport
avseende år 2020.
Vägvisningsplan: Projektet innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar
till regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet är klart i Kungsängen och
Brunna. Under hösten 2020 kommer skyltar för Bro beställas och sättas upp.
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten är genomförd
och arbeten med omläggning pågår. Arbeten har även genomförts med förstärkningar av
befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid
de större vägarna.
Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler
pågår.
Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör pågår.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på
upphandlingsenheten. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på
befintligt yta. Arbeten pågår även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med
Furuhällsvägen för korttidsparkering.
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i
projektet med Gröna dalen.
Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet,
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas.
Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

5(21)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 7. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är
viktig.
Drift (vinterväghållning): Hittills under 2020 har det varit en mild vinter med lite
snöfall. Dock har det varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa
halkbekämpningsåtgärder.
Drift (gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med snabba
väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, vilket
innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för trafikskador
och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 inleddes med
kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta medför ökade
kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål och
större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad bedriver
verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagning
av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, lagning av
påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin häck vid
risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator
och parkeringar.
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och
natur som kommunen har.
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen och på Enköpingsvägen vid Urfjäll.
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020.
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens
intressen och framföra krav och synpunkter.
Mät/GIS-enheten
Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal påverkats
negativt. Mät- och GIS-verksamheten har även lånat ut personal för administrativt stöd
till socialtjänsten.
Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första
redovisningen väntas till hösten 2020.
Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser
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med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GISenheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat
processen med att arbeta enligt den nya standarden.
Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på
informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GISverksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker
informationshanteringsmiljö.
3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida
användning inom bland annat översiktlig planering.
E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst.
Avfallsenheten
Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Just nu pågår arbetet med att starta upp
entreprenaderna på ett så bra sätt som möjligt för att göra övergången och uppstarten så
smidig som möjligt.
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår fortfarande.
Avfallsföreskrifter och taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i
kommunfullmäktige för att kunna träda i kraft i samband med den nya entreprenaden.
Arbetet med förslag på den nya taxan är i slutskedet och kommer att lämnas till beslut
inom kort.
Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en
ny kretsloppscentral fortskrider. En medborgardialog har genomförts via en
enkätundersökning riktad till kretsloppscentralernas besökare. Under sommaren har
personalutrymmena på centralerna genomgått en lättare renovering för att skapa en
trevligare arbetsmiljö. Nya kök och kontorsytor har skapats, samt en del mindre insatser
ute på stationerna i form av extra förrådsutrymmen och regnskydd vid farligt avfallsorteringen. Arbetet med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare
förbättringar pågår. Första steget var en separat insamling av kablar, i oktober är planen
att även blybatterier och metallskrot ska ge en bättre ersättning än idag.
Avfalls-app: En avfalls-app för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella
event och utbilda invånarna i avfallshantering. En test-version kommer att lanseras
vilken dag som helst, och en färdig version skall finnas att ladda hem i tid för
entreprenörsbytet.
VA-enheten
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

7(21)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 7. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Inga pågående projekt för
tillfället. En ny redundansledning i Musikvägen planeras under hösten.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen
regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas fortgår under året.
Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten
arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll.
Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i
Tibbledammen som avslutas i september.
Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är
färdigställd och genomförande sker senare i år.
Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är genomfört.
VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är klart, anslutning
sker under hösten.
Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt
övertagande av Ådövägen samt Lantmäteriets fastighetsutredning.
Fastighetsutredningen är överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen och vi saknar
för närvarande information om när beslut kan förväntas.
Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker under
hösten. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern och
våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma anläggningen.
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom
till användning i samband med storläckorna på Skolvägen i april och juni. Det har
funnits visst behov av uppdatering, vilket har skett under våren och sommaren.
Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Utökad dialog
Beskrivning

Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger med syftet att skapa mötesplatser för
invånarna. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen av
kommunen, därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet med
medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större dialogprojekt. Vi fortsätter
även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter och
klagomål med återkoppling till medborgaren.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog
och service till medborgarna.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Antal genomförda
medborgardialoger

1

1

1

Antal genomförda
medborgarenkäter om
upplevd
trygghet/säkerhet

0

1

1

100%

100%

100%

93%

91%

90%

Andel medborgarförslag
som besvaras inom ett
år
Andel frågor som
besvaras direkt av
Kontaktcenter när
någon kontaktar
kommunen

Antal genomförda medborgardialoger

På grund av rådande pandemi har medborgardialogen utförts genom enkätutskick till
samtliga hushåll i Brunna. Tekniska avdelningen ville få in synpunkter, behov och
önskemål kring utveckling av en spontanidrottsplats.

2.2 Nämndmål: Hållbar miljö
Beskrivning

En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering,
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en
trevlig samt tillgänglig närmiljö. Utbyggnaden av vårt VA-nät till landsbygden är också
en satsning för en hållbar miljö.
För att mäta måluppfyllelsen inom hållbar miljö används indikatorer inom belysning
och avfall. Genom mål för utbyte av belysningspunkter till LED, som har en låg
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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miljöpåverkan, och genom ett antal mål som syftar till minskade avfallsmängder och
ökad källsortering genom avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

390 kg

155 kg

Mängd utsorterat
matavfall per person
som sorteras ut för
biologisk återvinning,
delmål från avfallsplan*

15%

20%

Andel hushåll i
kommunen som sorterar
matavfall

97%

97%

0

1

151 kg

125 kg

1

1

Mängd insamlat
hushållsavfall per
person och år (kg)

Kundnöjdhetsenkät

1

Mängd insamlat
grovavfall per person
och år (kg).
Plockanalys

Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kg)

En kundundersökning gällande kretsloppscentralerna har genomförts.
Övriga mål följs upp på årsbasis.

2.3 Nämndmål: Trygg miljö
Beskrivning

Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar.
Fler ska på ett tryggt sätt kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra
offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden, att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg
kommun för alla året runt samt hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i
vatten- och avloppssystemet.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Antal belysningspunkter
som bytts ut till LEDbelysning

0

Utförda arbeten i projekt
med prioritet 1 i
kommunens Trafik- och
Tillgänglighetsprogram

40%

95%

100%

Allvarliga trafikolyckor
med personskador på
vägar där kommunen är
väghållare

0

0

0

Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel i procent (%) av
totala antalet
belysningspunkter på
vilka fel uppstår och där
belysningsupphandlinge
n anger inställelse inom
3 arbetsdagar inte
åtgärdas inom 3
arbetsdagar

2%

2%

0%

Andel genomförda
behövliga åtgärder från
noteringar i genomförda
trygghetsinventeringar

80%

100%

100%

Andel vattenprover utan
anmärkning

100%

100%

100%

Tillskottsvatten

40%

39%

Dricksvattenläckage

14%

13%

Indikatorerna för Tillskottsvatten och Dricksvattenläckage följs endast upp på årsbasis.

Antal belysningspunkter som bytts ut till LED-belysning

Arbeten med byte till LED kommer ske hösten 2020 vid Kungsängens idrottsplats.
Utförda arbeten i projekt med prioritet 1 i kommunens Trafik- och Tillgänglighetsprogram

Projekt pågår och färdigställs under hösen 2020. Det finns en risk med föreningar i
projekten på grund av upphandlingar som inte följt tidplan.
Allvarliga trafikolyckor med personskador på vägar där kommunen är väghållare

Inga allvarliga personskador eller dödsolyckor på kommunala vägnätet under 2020
Andel genomförda behövliga åtgärder från noteringar i genomförda
trygghetsinventeringar

Samtliga åtgärder är genomförda förutom belysningsåtgärder som kvarstår och kommer
genomföras hösten 2020
Tillskottsvatten

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis.
Dricksvattenläckage

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gator, vägar och
parkering

23 948

3 800

21 564

1 874

2 384

-1 926

458

-2 779

Vinterväghållning

3 953

0

1 535

0

2 418

0

2 418

-353

Parkverksamhet

5 931

0

6 046

156

-115

156

41

404

Bostadsanpassni
ngsbidrag

2 452

0

1 109

0

1 343

0

1 343

450

106

273

133

502

-27

229

202

629

GIS

2 664

33

2 645

10

19

-23

-4

153

Mät

2 993

1 400

2 726

890

267

-510

-243

312

Teknisk
administration

3 722

0

2 135

0

1 587

0

1 587

1 132

45 769

5 506

37 893

3 432

7 876

-2 074

5 802

-52

Övrig allmän
platsmark

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

10 625

2 760

9 829

2 416

796

344

1 140

Vinterväghållnin
g

0

0

0

0

0

0

0

Parkverksamhet

868

249

982

287

-114

-38

-152

Bostadsanpassn
ingsbidrag

0

0

0

0

0

0

0

Övrig allmän
platsmark

0

0

0

0

0

0

0

GIS

0

0

0

0

0

0

0

Mät

357

18

380

17

-23

1

-22

0

0

0

0

0

0

0

11 850

3 027

11 191

2 720

659

307

966

(tkr)
Gator, vägar och
parkering

Teknisk
administration
Summa

Affärsverksamhet
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

20 260

22 303

18 269

25 474

1 991

3 171

5 162

Vatten och
avlopp

37 017

37 694

39 250

33 320

-2 233

-4 374

-6 607

Summa

57 277

59 997

57 519

58 794

-242

-1 203

-1 445

Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

Netto

12(21)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 7. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

36 179

5 700

36 179

4 200

0

-1 500

-1 500

Vinterväghållning

5 930

0

5 930

0

0

0

0

Park och natur

9 055

0

9 055

0

0

0

0

Bostadsanpassningsbidrag

3 678

0

3 678

0

0

0

0

160

410

160

410

0

0

0

Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark
GIS

4 157

50

4 227

120

-70

70

0

Mät

4 654

2 100

4 714

1 500

-60

-600

-660

Teknisk administration

5 747

0

5 747

0

0

0

0

69 560

8 260

69 690

6 230

-130

-2 030

-2 160

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

15 973

4 139

15 973

4 139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 302

373

1 400

400

-98

-27

-125

Bostadsanpassn
ingsbidrag

0

0

0

0

0

0

0

Övrigt allmän
platsmark

0

0

0

0

0

0

0

GIS

0

0

0

0

0

0

0

Mät

535

27

550

27

-15

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

17 810

4 539

17 923

4 566

-113

-27

-140

(tkr)
Gator, vägar och
parkering
Vinterväghållnin
g
Park och natur

Teknisk
administration
Summa

Affärsverksamhet
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

33 454

33 454

33 454

33 454

0

0

0

Vatten och avlopp

56 657

56 657

56 657

56 657

0

0

0

Summa

90 111

90 111

90 111

90 111

0

0

0

3.3 Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott för andra tertialet.
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Det finns stora
utmaningar med att klara de minskade intäkterna men bedömningen avseende helår är
en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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Gata/Park/Trafik-enheten
Inom gator och vägar har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat
utfallet. Klotterproblemen fortsätter öka i kommunen och kostnaderna för sanering
kommer därmed öka under året. Verksamheten redovisar för perioden ett överskott.
Helårsprognosen är dock att budgeten kommer användas under året. Mycket görs under
hösten och det ofta blir mycket stormfällda träd, översvämningar med mera under denna
period.
Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under perioden april-juli har beläggningen på
parkeringarna sjunkit med 40%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering
kommer bli 1 500 tkr lägre än budgeterat.
Vinterväghållningen visar ett överskott i förhållande till budget, vilket beror på den
milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att det är
svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis
kommer redovisa ett nollresultat.
Parkverksamheten visar ett överskott i förhållande till budget. Arbete och genomförande
av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge resultat i budgeten
på helår. Prognosen för året är att parkverksamheten kommer klara sig inom budget och
redovisa ett nollresultat.
Mät/GIS-enheten
Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-augusti 2020 inkom 30%
färre ärenden jämfört med föregående år och intäkterna för mät- och kartbeställningar
för perioden är nästan 400 tkr lägre än budgeterat. Det är en stor utmaning för
verksamheten att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke
på att taxan inte justerades vid halvårsskiftet som förväntat. Prognos för året är att
intäkterna kommer bli 600-700 tkr lägre än budgeterat på grund av den pågående
pandemin.
GIS-verksamhetens ligger i linje med budget för perioden. Prognos för året är att GISverksamheten kommer hålla budget.
Avfallsenheten
Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingsåtgärder har gjorts, till
exempel omlastningen på Högbytorp som upphört. Detta tillsammans med den "buffert"
som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att avgifterna
inte kommer behöva höjas i någon större grad i den nya taxan. Förhoppningsvis kan
sänkningar bli aktuella kommande åren som effekt av nya ersättningsnivåer för
förpackningsmaterial samt nya lagstiftningen.
VA-enheten
Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av flera
taxehöjningar de kommande åren.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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3.4 Investeringsredovisning
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

(tkr)
TN att fördela

900

0

0

900

900

Gatubelysning

2 000

0

485

2 000

1 515

Beläggningsunderhåll

3 985

0

1 785

3 985

2 200

Lekplatser

1 561

0

123

1 561

1 438

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

1 474

2 130

656

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

6 709

0

1 872

6 709

4 837

Parkeringspaketet
Kungsängen

877

0

0

877

877

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

-300

845

1 145

Vägvisningsplan

600

0

252

600

348

Investering till upplag

500

0

0

500

500

Gröna Dalen

1 500

0

0

1 500

1 500

Frölundavägen

2 000

0

1 612

2 000

388

Kungsängen c etapp 3
Torget

28 900

25 505

37

3 395

3 358

Summa

52 507

25 505

7 340

27 002

19 662

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

900

0

900

900

0

Gatubelysning

2 000

0

2 000

2 000

0

Beläggningsunderhåll

3 985

0

3 985

3 985

0

Lekplatser

1 561

0

1 561

1 561

0

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

2 130

2 130

0

Trafik- och tillgänglighetsprogram

Projekt
(tkr)
TN att fördela

6 709

0

6 709

6 709

0

Parkeringspaketet Kungsängen

877

0

877

877

0

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

845

845

0

Vägvisningsplan

600

0

600

600

0

Investering till upplag

500

0

500

500

0

1 500

0

1 500

1 500

0

Gröna Dalen
Frölundavägen

2 000

0

2 000

2 000

0

Kungsängen c etapp 3 Torget

28 900

25 505

3 395

3 395

0

Summa

52 507

25 505

27 002

27 002

0

Investeringsredovisning Avfall
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto
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Nya containrar
kretsloppscentraler

255

0

0

255

255

13 000

0

0

13 000

13 000

500

0

500

500

0

13 755

0

500

13 755

13 255

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Nya containrar kretsloppscentraler

255

0

255

255

0

Kretsloppsverksamhet och tekniskt
kontor

13 000

0

1 000

13 000

12 000

500

0

500

500

0

13 755

0

1 755

13 755

12 000

Kretsloppsverksamhet och
tekniskt kontor
KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisningsprognos Avfall

Projekt
(tkr)

KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisning VA
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

2 116

15 055

12 939

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

1 288

10 817

9 529

Utredn. och åtg.
ovidkommande vatten

13 407

0

0

13 407

13 407

6 097

0

900

6 097

5 197

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

3 659

22 832

19 173

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

0

0

52 922

52 922

5 110

0

0

5 110

5 110

12 500

0

1 442

12 500

11 058

Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering

500

0

0

500

500

Norrvattens ledningflytt

10 000

0

720

10 000

9 280

Åtgärder på
spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

34

149 503

149 469

UBS-ledn
(Sigtunaledningen)

150 000

120 970

6 311

29 030

22 719

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

9

7 347

7 338

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

3 907

43 172

39 265

Överföringsledning
Säbyholm

10 000

0

618

10 000

9 382

0

0

-2 156

0

2 156

514 998

121 467

19 287

393 531

374 244

Anläggningsavgifter
Summa
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Investeringsredovisningsprognos VA

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

10 000

15 055

5 055

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

3 300

10 817

7 517

Utredn. och åtg. ovidkommande
vatten

13 407

0

800

13 407

12 607

6 097

0

1 200

6 097

4 897

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

12 000

22 832

10 832

Utökat VA-verksamhetsområde

52 922

0

3 500

52 922

49 422

5 110

0

1 613

5 110

3 497

12 500

0

1 500

12 500

11 000

500

0

0

500

500

10 000

0

720

10 000

9 280

Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

100

149 503

149 403

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

120 970

12 500

29 030

16 530

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

50

7 347

7 297

Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering
Norrvattens ledningflytt

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

4 200

43 172

38 972

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

1 200

10 000

8 800

514 998

121 467

53 122

393 531

340 409

Summa

3.5 Kommentarer investeringsredovisning
Gata Park Trafik
Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Under hösten 2020 kommer
verksamheten investera i ny belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga
samt se över belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och
stationsområden. Investeringsbudgeten för belysning kommer att upparbetas i år. En del
belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande
åtgärder.
Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört
asfaltering på bland annat Effektvägen, Råbyvägen och Lillsjö badväg. En inventering
av vägnätet är genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. Flera av kommunens
stora vägar såsom Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering.
Behovet av att lägga ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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trafiken ökar ju mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar
vägarnas hållbarhet. Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar
med att exempelvis riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket
kommer resultera i högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med
arbetena. På grund av den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt
underhåll på det större vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget
inte klara av att åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden
från invånare som skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som
är i dåligt skick och som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten
kommer att upparbetas i år.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen,
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten 2 130 tkr. Kommunens planerade
utveckling innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat
buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på
människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskoleoch skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden.
Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer som ett först steg
i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds möjligheten att söka bidrag för
åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen på Blåsarvägen och planering
för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer lämna ett litet överskott, cirka 200 tkr som önskas flyttas
till 2021.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten 6 709 tkr. Flera stora
projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom byggnation av GC-väg
längs med Bygdegårdsvägen och Klövtorpsvägen, upphandling av regional GC-väg
längs med Enköpingsvägen etapp 2, GC-väg längs med Kockbackavägen samt nya
busshållplatser i Brunna. Underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta och HåboTibble är under framtagande. Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade.
Befolkningen ökar och det innebär även att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet
och tillgänglighet ökar. Behovet finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som
ansluter till nya områden samt ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder.
Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten 877 tkr. Infartsparkeringen i
Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om. Infartsparkeringen är idag
fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare parkeringsplatser är stor. Enheten
har projekterat ett förslag för att hitta yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i
Kungsängen och upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre
ombyggnation kan ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig
infartsparkering i Kungsängen. Verksamheten har även påbörjat byggnation för att
tillskapa sex nya parkeringsplatser på Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen
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är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten 845 tkr. Enheten arbetar aktivt för
att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis
röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga
ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad
och trevlig. Genom tidigare trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt
genom egna iakttagelser och tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med
prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder. Det pågår även samarbete med olika
aktörer som exempelvis trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business
Improved District), Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare.
Sammantaget gör det att enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som
gemensamt identifieras och där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga
vid trygghetsvandingar där även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras.
Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år.
Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut
vägvisningsskyltar har genomförts på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar,
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid
Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att projektet inte kommer
hinna genomföras under 2020 och att investeringsbudgeten kommer behöva flyttas till
2021.
Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr.
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018,
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms
investeringsbudgeten behöva flyttas till 2021.
Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal
standard. Smärre åtgärder kvarstår som kommer genomföras under 2020.
Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Kommunfullmäktige har beslutat (10 juni 2020
KS 20/0370) att flytta resterande medel till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet till
förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble".
Avfallsenheten
Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden beror på
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anslutningsgrad och bedöms landa nära uppskattad investeringsbudget.
Containerinköp: Upphandlingen kommer genomföras under året.
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog har
genomförts under sommaren.
KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler
minst 2-3 år har mindre renoveringar av personalutrymmen genomförts för att skapa en
bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
VA
Diverse maskiner: Inköp av en mindre nödvattentank på vanligt bilsläp är genomförd.
Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer.
Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete.
LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden,
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete för
anslutning av Tegelhagen är genomfört.
UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Färdigställs under hösten.
Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en
vattenkiosk planeras i Håbo-Tibble.
Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad. Genomförandet
är framskjutet till våren 2021.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projektering och planering är i slutfasen.
Sedimenttömning av Tibbledammen är i sitt slutskede, klart i september.
Nya ledningar, renovering och serviser: Inga projekt pågår. En ny redundansledning i
Musikvägen planeras under hösten.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas
troligen tidigt 2021.
Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är klar. Ådö skog är färdigprojekterat men
upphandling och genomförande måste vänta på övertagandet av Ådö-vägen och
Lantmäteriets fastighetsutredning som för närvarande är överklagad till Mark- och
Miljööverdomstolen.
Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i
tiden, 2022 och framåt.
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Fordon: En ny hjullastare och mindre flakbil med kran är införskaffade till VA-driften.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och
avskrivningstiden på anläggningarna.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden:
1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2020 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem samt kostenhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har också
tillsynsansvar för dessa.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också kommunens kostenhet, samt Resursenheten som
ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 900 personer.

1.3 Viktiga händelser under året
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny
förskola, Kristallen.
Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än
svenska. Arbetet under våren 2020 innebar en omfattande analys av vilka insatser som
verksamheterna behöver göra och kommande fem terminer ska dessa insatser
förverkligas.
Under hösten har de olika insatserna att påbörjats i förskolan, grundskolan, gymnasiet
och på vuxenutbildningen.
En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, har startats
upp på tre grundskolor.
Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan har startats upp på en grundskolan,
två övriga skolor ligger i fas för att starta upp under hösten 2020.
Utbildningsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020.
Fler elevplatser inom grundskolan har skapats genom att tillfälliga lokaler som placerats
i anslutning till tre av kommunens grundskolor. Dessa står klara för användning till
höstterminens start 2020.
En ny resursfördelningsmodell är under arbete under året och kan förhoppningsvis börja
tillämpas under 2021.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Kunskapslyft
Beskrivning

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare,
förskolechefer, förskollärare och annan förskole- och skolpersonal. Att attrahera och
behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra
möjligheten att öka barns och elevers kunskapsinhämtning. För att klara det behövs
konkurrenskraftigare anställningsvillkor bättre arbetsmiljö i förskola och skola samt
ökat fokus på bättre ledarskap.
Varje skola och förskola ska ges ökat självbestämmande vilket ökar skolpersonalens
möjligheter att påverka. Det är en byggsten för att skapa en attraktiv arbetsplats, och
ökad trivsel bland förskole- och skolpersonalen spiller ofta över till barn och elever.
Kunskapslyftet ska säkras genom att öka andelen pedagogisk personal.
Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till
praktikplatser.
Under 2019 genomfördes enligt budget en studie av tvålärarsystem, lärarassistenter och
liknande stödinsatser. Arbetet ledde fram till en ”Upplands-Bro modell”. Tonvikten
ligger på klassmentorer som stödjer undervisande lärares arbete på plats i klassrummet,
så att lärare kan fokusera mer på undervisningen. Modellen har provats med framgång i
exempelvis Lycksele. Under 2020 kommer ett större pilotprojekt att startas i UpplandsBro.

Kommentar

Andelen med behörighet till nationellt program minskade och kommer att behöva vara
ett fortsatt prioriterat område. Det genomsnittliga meritvärdet har en ganska kraftig
sänkning, likaså andelen med betyg i samtliga ämnen. Inga Nationella prov
genomfördes under våren 2020.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Andelen elever som
klarar kunskapskraven i
svenska i årskurs 1.

Målvärde

90%

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

68%

75%

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 6

79%

74%

87%

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 6

223

223

225

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 9

71%

79%

87%
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Genomsnittligt
meritvärden i årskurs 9

233

246

250

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

88%

90%

92%

2.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero
Beskrivning

I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats
där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och
mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda
är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat. Samarbetet mellan skola,
socialtjänst och polis ska fortsätta att stärkas. Förskolan och skolan är viktiga för social
integration. Sociala team i samverkan med socialtjänsten har startats under 2019 för att
stödja elever med problematisk skolfrånvaro. Det arbetet fortsätter 2020 samtidigt som
vi ska finna fler sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka tryggheten samt
öka lusten att lära.
Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga
insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella
förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd,
särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap.
Vi har under 2019 startat upp arbetet med ett ”NPF-spår”. Likt Språkspåret, som finns
på Finnstaskolan, ska NPF-spåret samla lärarkompetens inom området. Målet är att
använda kommunens pedagogiska kompetens så effektivt som möjligt, för att ge elever
med NPF diagnos bättre möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Vårdnadshavare
får möjlighet att ansöka om plats för sina barn på NPF-spåret.
Även om det är svårt att ställa diagnoser på barn i låg ålder ser vi även behov av
motsvarande satsningar inom förskolan. Detta arbete pågår framgångsrikt på Råby
förskola, men vi vill utvidga möjligheten för fler barn. Hur denna satsning bäst kan
utformas ska utredas under våren 2020 med avsikt att sedan implementeras under
hösten.

Kommentar

Resultaten ligger kvar på samma nivåer förutom andelen elever som har studiero, där vi
ser en tydlig ökning. Vi ligger en bit från målvärdet på samtliga områden.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel vårdnadshavare
som anser att deras
barn är trygga i
förskolan

91%

92%

97%

Andel elever som
känner sig trygga i
skolan enligt NKIundersökning

82%

82%

90%
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel elever som har
studiero i skolan enligt
NKI-undersökning

72%

66%

90%

Ogiltig frånvaro i
kommunens
grundskolor.

1,7%

2,4%

1,8%

2.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Beskrivning

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna
välja skola och förskola ska vara en självklarhet.
Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare; både som läroplats för eleverna och som
arbetsplats. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är
kommunala eller fristående. Det gäller allt från exempelvis nyttjande av
gymnastikhallar till möjlighet att etablera verksamhet i nybyggda lokaler. Kommunen
ska verka för att fristående skolor och förskolor etablerar sig vid nybyggnation av
förskole- och skollokaler.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en
bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och
elevers lärande.
Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskoleoch skolplatser.
Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala
skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de
har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till
Upplands-Bros skolor.
Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Fysiska
rastaktiviteter finns på kommunens skolor vilket vi ser positivt på. Vi välkomnar även
ett ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.
I december 2019 kommer vi hålla en första workshop dit rektorer från fristående samt
kommunala skolor och förskolor bjudits in tillsammans med politiker från alla partier i
Utbildningsnämnden. Resursfördelningen mellan grundpeng, socioekonomisk viktning,
tilläggsbelopp och liknande kommer då ses över. Syftet är att ta fram en modell med
bred politisk förankring, för långsiktighet, som ger barn likvärdiga möjligheter och
samtidigt minskar administrativa arbetet på förskolor och skolor, till förmån för barn
och elever. Målet är att resursfördelningsmodellen implementeras budgetåret 2021.
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

17%

17%

22%

8%

7%

12%

Andel barnplatser
fristående förskolor i
kommunen
Andel elevplatser i
fristående skolor i
kommunen
Medarbetarundersöknin
g hos personal

80%

NKI-undersökning hos
elever

79%

79%

NKI-undersökning hos
vårdnadshavare

84%

83%

82

Personalomsättning i
kommunens förskolor
och skolor
Sjukfrånvaro i
kommunens förskolor
och skolor

13%

8%

6%

6%

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen

Vi ser ingen ökning på antalet platser i förskolan. Kommande etableringar av fristående
verksamheter kan göra att vi kommer närmare målvärde.
Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen

Vi ser en viss ökning av antalet platser i grundskolan, kommande etableringar av
fristående verksamheter borde innebära att vi kommer närmare målvärde.
Medarbetarundersökning hos personal

Vi har ett högre värde än kommunen i stort men fortfarande en bit kvar till målvärde.
NKI-undersökning hos elever

Vi har ett fortsatt högt värde på hur nöjda våra elever är.
NKI-undersökning hos vårdnadshavare

Vi ser en ökning i hur nöjda våra vårdnadshavare är med sina barns skola.
Sjukfrånvaro i kommunens förskolor och skolor

Vi ser en högre sjukfrånvaro under 2020 p.g.a. Coronaepidemin. Det är tydligt att
toppen var under våren och att vi ser en nedgång till förra årets frånvaro i augusti. Det är
dock väldigt svårt att förutse utvecklingen under hösten.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Grundskola
Fritidshem

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

6 286

2 133

7 167

2 866

-881

733

-148

269

292 029

145 66
5

294 248

156 43
7

-2 219

10 772

8 553

-2 101

Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg
Förskola
Öppen förskola

Redovisat 202008

515 657

240 31
1

513 808

243 17
6

1 849

2 865

4 714

1 990

Grundsärskola

33 413

11 670

29 166

13 643

4 247

1 973

6 220

4 983

Gemensam
verksamhet

38 247

33 947

37 849

40 378

398

6 431

6 829

1 933

885 632

433 72
6

882 238

456 50
0

3 394

22 774

26 168

7 074

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

Förskola
Öppenförskola

1 080

133

1 452

122

-372

11

-361

Grundskola
Fritidshem

4 439

403

4 178

299

261

104

365

147

7

168

7

-21

0

-21

0

0

0

0

0

0

0

5 666

543

5 798

428

-132

115

-17

(tkr)
Pedagogisk
omsorg

Grundsärskola
Gemensam
verksamhet
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

9 578

3 200

10 478

3 300

-900

100

-800

Förskola Öppen förskola

445 341

218 497

440 341

218 497

5 000

0

5 000

Grundskola Fritidshem

793 440

360 666

797 240

362 666

-3 800

2 000

-1 800

Grundsärskola

51 146

17 505

50 146

17 505

1 000

0

1 000

Gemensam verksamhet

59 055

50 892

59 155

50 892

-100

0

-100

1 358 56
0

650 760

1 357 36
0

652 860

1 200

2 100

3 300

Pedagogisk omsorg
Nattomsorg

Summa
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Varav kapitalkostnader
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

0

0

0

0

0

0

0

Förskola Öppen
förskola

1 622

200

2 178

183

-556

17

-539

Grundskola
Fritidshem

6 597

605

6 267

449

330

156

486

220

10

252

11

-32

-1

-33

0

0

0

0

0

0

0

8 439

815

8 697

643

-258

172

-86

Grundsärskola
Gemensam
verksamhet
Summa

3.3 Ekonomisk analys
Kommentarer
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 26 168 tkr per 20200831
Utbildningsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till -800 tkr pga högre kostnader än
budgeterat för nattomsorgen. I budget har planerats för ändrade driftsformer som inte
kunnat genomföras. Detta förklarar avvikelsen mot budget.
Förskola och Öppen förskola
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 50 färre till antalet än vad som
budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 5 000 tkr.
Grundskola/Fritidshem
Upplands-Broelever i grundskolor beräknas bli som budgeterats. I T1 beräknades det bli
35 fler elever än budgeterat. Pandemin har fått konsekvensen att antalet
ensamkommande och anhöriginvandring har minskat.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -1 200 tkr i underskott.
Enheten arbetar för att göra undervisningsgrupperna större.
Tjustaskolan beräknar ett underskott med -600 tkr
Grundsärskola
Flera utredningar är pågående inför placeringar i grundsärskola. Kostnaderna kommer
att öka men senare in på terminen än budgeterat . Överskott beräknas med 1 000 tkr
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
Utbildningsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

220

2022

7 895

448

7 895

0

7 895

448

7 895

0

(tkr)
Skola för mig

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika
levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar
till positiva förändringar för barnen.

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

315

0

315

315

0

IKT-satsningar förskolor och
skolor

1 940

0

1 415

1 940

525

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

1 896

0

1 386

1 896

510

Inventarier till nya
paviljonger

2 549

0

0

2 549

2 549

Larm och säkerhet

1 865

0

600

1 865

1 265

Modernisering av kök,
utrustning

1 000

0

328

1 000

672

Summa

9 565

0

4 044

9 565

5 521

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor och
skolor

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

315

0

315

315

0

IKT-satsningar förskolor och skolor

1 940

0

1 940

1 940

0

Inventarier och utrustning förskolor
och skolor

1 896

0

1 896

1 896

0

Inventarier till nya paviljonger

2 549

0

2 549

2 549

0

Larm och säkerhet

1 865

0

1 865

1 865

0

Modernisering av kök, utrustning

1 000

0

1 000

1 000

0

Summa

9 565

0

9 565

9 565

0

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor och skolor
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Bland annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och
Kristallens förskola.
IKT-satsningar förskolor och skolor
1-1-satsning för årskurs 7. Utrusta nya paviljonger med projektorer.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Inventarier till nya förskolan Ringblomman. Kvarvarande investeringar till förskolan
Kristallen. Akuta utbyten av inventarier i övriga förskolor och skolor.
Inventarier till nya paviljonger
Avser inventarier till nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och
Ekhammarskolan som kommer att etableras från hösten 2020.
Larm och säkerhet
Larm och lås till förskolan Ringblomma och de nya skolpaviljongerna.
Modernisering av kök
Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Inledningen av året har för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter präglats av
smittspridningen av covid-19 och den pågående pandemin. Vid krisberedskap och
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att socialtjänsten och hälso- och
sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie
verksamhet.
För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp av stödchefer.
Verksamheterna har fått förstärkning av personal för att täcka upp personalbortfall på
grund av hög sjukfrånvaro. På kort tid har nya arbetssätt och stora utbildningsinsatser
genomförts. Några verksamheter har behövt att anpassa sina aktiviteter efter rådande
situation och har stängt ned tillfälligt eller infört besöksförbud. Kreativitet och
flexibilitet har genomsyrat verksamheterna.
Även om åtgärder för att minimera smittspridning är viktiga att bevaka kan
verksamheterna se en sakta återgång till mer normalt läge.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser
upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Biståndsenheten är en av tre myndighetsenheter inom Äldre- och omsorgsnämnden.
Enheten ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg och handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt hemgångsteamet är organiserat under
biståndsenheten.
Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård
samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet,
volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel.
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande
administration, samordning av Äldre- och omsorgsnämndens budget, beredning av
nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och
kvalitetsuppföljningar.

1.3 Viktiga händelser under året
Vård- och omsorgsboenden
•

•

Äldre- och omsorgsnämnden fattade i juni beslut om att avveckla Allégårdens
vård- och omsorgsboende. Grund för beslutet var att platser inte nyttjats till den
grad som ger bäst ekonomisk effekt. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja
ny utförare i enlighet med lagen om valfrihet (LOV).
Från och med maj månad tillagas måltider till samtliga vård- och
omsorgsboenden samt dagverksamheten på Kvistaberg inom egen regi.

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus
•

I juni avslutade företaget 3 Systrar Omsorg sin verksamhet inom hemtjänst i
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•

Upplands-Bro kommun. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja ny utförare i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV).
En genomlysning har genomförts i syfte att granska den ersättningsmodell som
ligger till grund för ersättning av utförd tid i hemtjänst.

Hälso- och sjukvårdsenheten
•

Kompetensförstärkning genom specialistutbildning inom demens för en
sjuksköterska.

Förebyggande enheten för äldre
•
•
•

På öppna verksamheten har nya metoder för aktiviteter införts, så som digitala
möten med anhöriga och utomhusgymnastik i mindre grupper för att minska
smittspridning.
Efter tidigare stängning öppnades dagverksamheten åter under sommaren, för att
kunna erbjuda aktiviteter för demens över 65 år.
Anhörig- och volontärverksamheten erbjuder träffar och möten per videosamtal

Viktiga händelser med anledning av covid-19
Samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi har fortsatt
besöksförbud. För att motverka känslan av ensamhet och isolering som ett besöksförbud
medför har videosamtal och anpassade aktiviteter införts. Detta kommer att kvarstå i
den takt som är lämplig.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under av april en tillsyn av Norroch Allégården samt hemtjänsten via telefon. Tillsynen syftar till att ta reda på vilka
åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden vidtar för att
förhindra och minska smittspridningen av covid-19.
Insatsen social samvaro för att motverka ensamhet under rådande pandemi har införts
med stöd av statsbidrag.
Nya rutiner för att möjliggöra besök under säkra former för att undvika smittspridning
har utvecklats och fortsätter att vara viktiga.
Verksamheten förväntade sig, och planerade för en ökning av antal utskrivningar med
insatser i ordinärt boende, som dock inte blev så hög som antaget.
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Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder
förebyggande aktiviteter för ett meningsfullt och hälsosamt
åldrande för alla
Kommentar

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. Utöver
aktiviteter spelar andra förebyggande insatser stor roll. Trygg förstärkt hemgång ger
möjlighet till rehabiliterande insatser för att öka tryggheten.
Under året har möjligheterna till aktiviteter och social samvaro minskat och andra
lösningar har skapats för att bibehålla trygghet och hälsa hos äldre i kommunen. Några
exempel på lösningar har varit och är digitala möten, videosamtal och
utomhusgymnastik.
Dagverksamheten öppnade åter igen i somras för personer över 65 år med
demenssjukdom. Verksamheten erbjuder aktiviteter i mindre grupp. Man erbjuder även
promenader för de som inte har möjlighet att komma till dagverksamheten.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Antalet besök inom
Äldre- och
omsorgsnämndens
förebyggande aktiviteter
ska öka i jämförelse
med föregående år.
Minska antalet
fallskador inom Äldreoch omsorgsnämndens
verksamhetsområden i
jämförelse med
föregående år.

Målvärde

5 600

4

8

2.2 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder attraktiva
livsmiljöer för seniorer
Kommentar

De värdighetsgarantier som Äldre- och omsorgsnämnden beskriver innehåller viktiga
kvalitetsdelar som verksamheterna ska efterleva. Viktiga begrepp är trygghet, integritet,
delaktighet och och meningsfull tillvaro.
De kvalitetsindikatorer som nämnden använder för att mäta kvalitet återfinns i årliga
enkäter. Socialstyrelsen erbjuder kommuner att årligen delta i en rikstäckande
undersökning som mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på
äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv.
Mätning är gjord även för år 2020 och resultat presenteras från Socialstyrelsen i oktober
månad. För detta år förväntas inte verksamheten kunna dra betydande slutsatser då
svarsfrekvens förväntas bli låg med anledning av pågående pandemi. Samtliga
verksamheter som vänder sig till de äldre i kommunen kan konstateras ha innehåll som
säkrar den kvalitet som utlovas. De åtgärder och aktiviteter som verksamheter under
året har åstadkommit har i hög grad säkerställt de garantier som Äldre- och
omsorgsnämnden utlovar.
Trygg förstärkt hemgång (TFH) mäter nöjdhet hos sina brukare och visar för året goda
resultat både avseende trygghet och delaktighet i den omsorg som erbjuds.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel brukare i vårdoch omsorgsboende
som uppger att de är
mycket eller ganska
nöjda med de sociala
aktiviteter som erbjuds
ska öka i jämförelse
med föregående år.

58%

70%

Andel brukare som
uppger att de känner sig
mycket eller ganska
trygga i sitt vård- och
omsorgsboende ska öka
i jämförelse med
föregående år.

79%

90%

Andel brukare som
uppger att det är
trivsamt utomhus kring
deras boende ska öka i
jämförelse med
föregående år.

72%

85%

Andel brukare som
uppger att de känner sig
mycket eller ganska
trygga med att bo kvar
hemma med stöd från
hemtjänsten ska öka i
jämförelse med
föregående år.

78%

85%

Andel brukare som vid
avslut av insatsen Trygg
förstärkt hemgång
uppger att de har
upplevt sig trygga i
hemmet.

90%

Verksamheterna inom
Äldre- och
omsorgsnämnden ska
under 2020 ha arbetat
med hur de konkret
tillämpar
värdighetsgarantierna.

80%
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Andel brukare som uppger att de känner sig mycket eller ganska trygga i sitt vård- och
omsorgsboende ska öka i jämförelse med föregående år.

Införa garanti om plats på vård och omsorgsboende för personer som är 85 år eller äldre
som önskar flytta till vård och omsorgsboende

2.3 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden står för valfrihet och
delaktighet inom sina verksamhetsområden
Kommentar

Utförandet av hemtjänstinsatser ska så långt som möjligt utformas i dialog med den
äldre för att säkerställa den enskildes inflytande över hur och när olika insatser ska
genomföras. Konsult har under sommaren gjort en genomlysning av hur ärenden
hanteras från biståndsbeslut till genomförande med målet om att såväl systemtekniska
som praktiska hinder avhjälps till förmån för flexibilitet gentemot biståndstagare. Målet
är ett mer effektivt nyttjande av resurser som tillgodoser den enskildes önskemål.
De planer som ska beskriva hur, när och av vem en insats ska genomföras, ska ge den
enskilde möjligheter till påverkan av dess utformning. Verksamheterna arbetar ständigt
med metoder för att stärka den enskildes synpunkter och önskemål.
I takt med att valfrihetssystemet alltmer har etablerats i kommunen kan fler göra
medvetna val av utförare av såväl vård- och omsorgsboende som hemtjänstinsatser.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel brukare som
uppger att de är mycket
eller ganska nöjda med
sin hemtjänst ska öka i
jämförelse med
föregående år.

78%

90%

Andel brukare som
uppger att de är mycket
eller ganska nöjda med
sitt särskilda boende
ska öka i jämförelse
med föregående år.

69%

90%

Andel brukare inom
hemtjänsten som
uppger att de har fått
välja utförare av
hemtjänst ska öka i
jämförelse med
föregående år.

68%

85%
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Indikatorer

Utfall 2020

Andel brukare som
uppger att de har fått
plats på det särskilda
boende där de vill bo
ska öka i jämförelse
med föregående år.

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020

Utfall 2019

Målvärde

86%

90%

8(12)

141 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 9. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden

3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Äldre- och
omsorgsnämnd
en
(tkr)

Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

80 401

12 887

92 444

13 950

-12 043

1 063

-10 980

3 468

Förebyggande
verksamhet

5 477

172

4 268

196

1 209

24

1 233

866

Trygg Förstärkt
Hemgång

1 964

0

1 118

15

846

15

861

296

78 722

30 417

80 037

30 985

-1 315

568

-747

-3 871

3 932

0

4 569

20

-637

20

-617

-668

10 992

2 577

22 506

2 272

-11 514

-305

-11 819

7 732

181 488

46 053

204 942

47 438

-23 454

1 385

-22 069

7 823

Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

Hemtjänst
Myndighetsutövni
ng
Övergripande
Summa

Varav kapitalkostnader
Äldre- och
omsorgsnämnd
en
(tkr)

Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

485

37

566

32

-81

5

-76

88

11

59

4

29

7

36

Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE
Förebyggande
verksamhet
Trygg Förstärkt
Hemgång

0

0

0

0

0

0

0

109

7

239

14

-130

-7

-137

Myndighetsutöv
ning

0

0

0

0

0

0

0

Övergripande

0

0

0

0

0

0

0

682

55

864

50

-182

5

-177

Hemtjänst

Summa

3.2 Helårsprognos
Äldre- och
omsorgsnämnden

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Vård- och omsorgsboende
inkl HSE

120 230

19 331

136 000

21 101

-15 770

1 770

-14 000

Förebyggande verksamhet

8 176

258

7 000

282

1 176

24

1 200

Trygg Förstärkt Hemgång

3 018

0

1 841

23

1 177

23

1 200

117 997

45 625

118 850

46 478

-853

853

0

6 052

0

6 982

30

-930

30

-900

Hemtjänst
Myndighetsutövning
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Övergripande
Summa

17 567

3 866

38 109

3 408

-20 542

-458

-21 000

273 040

69 080

308 782

71 322

-35 742

2 242

-33 500

Varav kapitalkostnader
Äldre- och
omsorgsnämnd
en

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

728

55

566

32

162

23

185

Förebyggande
verksamhet

132

17

59

4

73

13

86

0

0

0

0

0

0

0

163

10

239

14

-76

-4

-80

Myndighetsutöv
ning

0

0

0

0

0

0

0

Övergripande

0

0

0

0

0

0

0

1 023

82

864

50

159

32

191

(tkr)

Trygg Förstärkt
Hemgång
Hemtjänst

Summa

3.3 Ekonomisk analys
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 2 med 22,1 mnkr,
vilket motsvarar 16,3 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade volymer inom
vård- och omsorgsboenden samt kostnader uppkomna i samband med covid-19.
Helårsprognosen visar ett underskott med 33,5 mnkr varav covid-19 uppgår till 21
mnkr.
Covid-19
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 19 mnkr. De
extra kostnader som har förekommit på grund av covid-19 avser till största del
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt
sjukskrivningar. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på
andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. Ytterligare en
återsökning av covidkostnader sker den 30 november.
Vård- och omsorgsboende
Verksamheten avviker negativt med 11 mnkr där vård- och omsorgsboende enligt LOV
avviker med 7,6 mnkr på grund av högre volymer mot budgeterat. Övriga externa
platser avviker negativt med 3,8 mnkr beroende på reserverade korttidsplatser på Lillsjö
badväg med anledning av covid-19 samt placeringar enligt överenskommelsen.
På helår prognostiseras en negativ avvikelse med 14 mnkr då volymerna är höga inom
både LOV vård- och omsorgsboende samt externa placeringar.
Förebyggande verksamhet
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,2 mnkr till följd av lägre
personalkostnader och minskade aktiviteter med anledning av covid-19.
På helår ligger prognosen kvar med 1,2 mnkr då dagverksamheten för äldre och
förebyggande enheten åter har öppnat upp successivt under sommaren för personer över
65 år.
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Trygg förstärkt hemgång
Verksamheten avviker positivt med 0,9 mnkr beroende på minskade personalkostnader.
På helår prognostiseras ett överskott med 1,2 mnkr.
Hemtjänst
Hemtjänst avviker negativt med 0,7 mnkr beroende på höga personalkostnader, vilket
till en del förklaras av covid-19 då hög andel av personalen var sjukskrivna samtidigt
som det fanns behov av ökad bemanning. Utebliven budgeterad volymökning under året
bland annat beroende på minskad efterfrågan i samband med covid-19 samt flytt till
vård- och omsorgsboende.
På helår prognostiserar verksamheten enligt budget.
Myndighetsutövning
Verksamheten visar ett negativt resultat med 0,6 mnkr för perioden beroende på
konsultkostnader samt ökad bemanning i samband med covid-19.
Helårsprognos visar ett underskott med 0,9 mnkr.
Övergripande
Övergripande verksamhet visar ett underskott med 11,8 mnkr beroende på inköp av
skyddsutrustning och personalkostnader i samband med covid-19.
På helår prognostiserar verksamheten ett underskott med 21 mnkr beroende på
kostnader i samband med covid-19.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekt
(tkr)

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.

3.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto
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Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Vård- och omsorgsboende

440

0

33

440

407

Hemtjänst

330

0

98

330

232

Förebyggande verksamhet

350

0

0

350

350

1 120

0

131

1 120

989

Projekt

Summa

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och omsorgsboende

440

0

440

440

0

Hemtjänst

330

0

330

330

0

Förebyggande verksamhet

350

0

350

350

0

1 120

0

1 120

1 120

0

Projekt
(tkr)

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Investeringarna har påbörjats, inom hemtjänsten har cykelutrustning investerats och
inom vård- och omsorgsboenden sker renovering av servicehuslägenheter.
På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget.
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1.1 Miljöbokslut
1.1.1 Ansvarsområde och organisation
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds,
utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.
Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat
kommunens 5 kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Chefer
inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i Svensk
Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även
för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och
återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud.
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av
miljöstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt kommunala
bostadsbolaget, dvs 7 personer som arbetar gränsöverskridande. Miljöstrategen
utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och fungerar som stöd både
till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombudet medverkar till ett
fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid miljögruppens möten,
bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets mål- och budgetarbete,
samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt kontors
ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen.
Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Årlig revision av det
systematiska miljöarbetet planeras till oktober 2020.
Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare,
näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en
klustersamverkan med Håbo kommun och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret
ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare
får den service och information de behöver för att underlätta energieffektivisering och
därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären.

1.1.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger
till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex
betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer
har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som
helhet kan nå sina mål. En ny miljöutredning upphandlades och planeras genomföras
under T3 och T4 2020.
Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019. Under 2020 sker
den årliga revisionen under T3. Första halvåret 2020 har genomsyrats av
kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- och ledningsgrupper
inom organisationen för att kartlägga områden vi behöver förbättra men också för att
underlätta och tillgängliggöra inför revision.
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Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och
ansvarat för kartläggning av arbetet med rådgivning till invånare gällande
energieffektivisering. Samtliga genomförda inslag har bidragit till att föra vidare
kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns.
Kommunens invånare har möjlighet att vända sig till den centrala energi- och
klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller
byta till förnyelsebara energikällor.
Slutgiltigt besked om Energi- och klimatrådgivningens fortsatta verksamhet efter årets
slut är inte fastslaget. Däremot finns goda chanser till att denna fortsätter och även
stärks, då regeringen föreslår en permanent satsning från och med 2021.

1.1.3 Viktiga händelser under året
Ökad miljöprestanda. För att nå större effekt av miljöarbetet genomförde miljögruppen
ett pilotprojekt ’verksamhetsnära miljöutbildning’. Miljöstrategen höll en övergripande
presentation av globala utmaningar och möjligheter och trattade ned detta till regionala
och lokala möjligheter. Tillsammans med enheten tog vi sedan fram en action plan som
utgick från den egna verksamheten och med miljöledningssystemet som ramverk.
Projektet genomfördes inom fyra avdelningar inom Kultur- och fritidskontoret, och var
uppskattat men tidskrävande. En digital miljöutbildning finns idag, men denna behöver
också omformas och en ny tidsenlig utbildning eftersträvas.
Utbildning för miljögruppen. Några medlemmar i miljögruppen har under halvåret
slutat och andra har kommit till. En utbildning i miljöledningssystem för samtliga
miljöombud hölls därför i mars. Miljöombudens roll är central och viktig med tanke på
att bibehålla och öka både miljöengagemang, -medvetenhet och -prestanda i respektive
kontor och verksamhet.
Solenergi. Kommunens solkarta där man kan se vilka tak solpaneler ger bäst effekt, är
uppdaterad. Solseminarie med rådgivning till invånare som vill ha solpanel på sitt tak
har skett digitalt under våren vid två tillfällen, 5 maj och 14 maj. Elevprojektet
Solelever avslutades i juni och kunde redovisas och kommuniceras under augusti 2020.
Nu finns tillfälle för fler lärare och skolor att ladda ner materialet och arbeta med de
övningar som projektet hade tagit fram.
Earth Hour-veckan. Energi- och klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten
fick besök i Kontaktcenter av åtta intresserade invånare. Utställning av energi- och
klimatrådgivningen skedde i Kontaktcenter i Kungsängen under hela veckan. Övriga
planerade evenemang, t.ex. teaterföreställningar, författarkväll, Reko-Ring Bro och
avslutande politikertal med eldshow tvingades ställas in på grund av pandemin.
Energi- och klimatrådgivning till invånare. En studentkonsult upphandlades under
vintern 2020 för att kartlägga nuläget och ta fram en plan för fortsatt arbete. En
halvårsrapport har presenterats utifrån detta som beskriver arbetet och kartlägger
områden att fokusera på framåt. Rådgivningen är viktig, dock är det prioriterat för vår
kommun att hitta en fungerande och hållbar framtida lösning för energi- och
klimatrådgivningen.
Fossilfritt 2030. Genom samverkan når vi längre. Beslut har tagits om att vara med i det
treåriga samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som syftar till att stötta deltagande
organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria transporter.
Tertialrapport 2 2020
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Lantbrukardialog livsmedelsupphandling. Den lokala LRF organisationen är aktiv och
engagerad. De är också intresserade av att vara delaktiga i den nya
livsmedelsupphandlingen som startar under hösten och under perioden har därför
flertalet dialoger pågått för att komma vidare i frågan.
Miljömålsarbete. Kommunens miljömål behöver integreras i de sex övergripande
målen. Ett arbete inom miljögruppen har pågått under sommaren för att hitta formen och
ta fram förslag som ger effekt för våra verksamheter.
Krisgrupp Covid 19. Under april och halva maj var miljöstrategen stationerad i
krisstaben Helix och basgrupp för materialbeställningar till äldreomsorgen. Bl.a.
flyttades därför projektet med att minska matsvinn inom kommunens egna restauranger
samt arbetet med ny miljöutredning till senare höst.
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1.1 Personalbokslut
1.1.1 Sammanfattning
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den
beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje
och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det
gemensamma välfärdsarbetet.
Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan
årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med
månadslön ökat med 42 personer, från 1952 medarbetare till 1994.
Det är 1712 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som
är visstidsanställda är 282 personer.
Fram till 31 augusti 2020 har rekryteringsfunktionen inom kompetensenheten arbetat
med 20 specialist- och chefsrekryteringar. Under pandemins svåraste period erbjöd
företaget Tengai samarbete för att säkra våra rekryteringar. Under två månader fick vi
låna Tengai, världens första fördomsfria rekryteringsrobot. Syftet med att använda
Tengai denna gång, var dels för att säkerställa social distansering, men även för att vi
skulle få en effektivare och fördomsfri rekryteringsprocess. Tengai intervjuade totalt 39
kandidater. En uppföljning av detta arbete har gjorts och många positiva effekter kan
noteras. Arbetet med Tengai och fördomsfri rekrytering har fått medial uppmärksamhet
och många kommuner har hört av sig för att få ta del av vårt arbetssätt.
Vikariefunktionen inom kompetensenheten arbetar med rekryteringar av timvikarier till
våra verksamheter. Under våren 2020 har vi anställt drygt 100 timvikarier.
Kompetensenheten har kompletterats med en bemanningscontroller, vars uppdrag är att
säkerställa bemanningsekonomin, hälsosamma scheman och öka kostnadseffektivitet i
våra verksamheter. Bemanningscontrollern arbetar med både uppföljning och utbildning
i bemanningsekonomi samt utbildning i systemanvändning. Med denna roll får våra
chefer ökat stöd till bättre budgetuppföljning av personalkostnader.
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla
medarbetare.
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1.1.2 Personalstatistik
Antal månadsanställda medarbetare
Anställningsform

202008

201908

2018

Tillsvidareanställda

1 712

1 687

1 656

282

265

291

1 994

1 952

1 947

Tidsbegränsade
månadsanställda
Totalt

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda:
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)
Anställningsform

202008

201908

2018

Tillsvidareanställda

1655

1 632

1 594

246

224

247

87

101

157

1988

1957

1998

Tidsbegr.månadsanställda
Timanställda
Totalt

Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare
Tillsvidareanställda
Kommunledningsgruppen

Kvinnor %

Män %

78,9

21,1

58

42

1.1.3 Attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare
med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet
utvecklas Upplands-Bro. Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på
arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera,
rekrytera, motivera och behålla personal samt arbetar med arbetsgivarvarumärke.
Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, för dem som är intresserade av
ledarskap. För att bli antagen sker en urvalsprocess, som bland annat innefattar testning.
Detta program startas upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. På grund av
pandemin sköts vårens träffar upp och avslutet blir istället under hösten 2020.
Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga
medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner.
Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det
egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling.
Även medarbetarakademins avslut blev framflyttat till hösten 2020. Nästa omgång
startar upp hösten 2021.
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Ledarskap
Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att:
•
•
•
•

driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen
skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i
efterleva lagar, avtal och interna styrdokument
hålla budget

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den komplexa
omvärld som vi alla befinner oss i.
Kommundirektören har ett ledarforum som har träffats fem gånger hittills under 2020.
Ytterligare tre träffar är inplanerade. Nytt för i år är att dessa tillfällen även går att delta
i via länk. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs
tillsammans.

Tertialrapport 2 2020

4(4)

142 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

2020-10-23

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0363

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Övergripande mål och budget 2021 med
planering för 2022 – 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60.
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 28 oktober 2020.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M),
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28
oktober 2020.
6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021.
8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med
bilaga 2.

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

2020-12-23

Vår beteckning

KS 20/0363

Kommunledningskontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet
med budget 2021-2023.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och
planering för 2022-2023.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med
bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 20222023.



Nämndernas underlag till budget, i akt.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet
med budget 2021-2023.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och
planering för 2022-2023.
Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 19
oktober och 26 oktober 2020.

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.
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Datum

Vår beteckning

2020-10-23

KS 20/0363

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022-2023
2. Lokalförsörjningsplan – prioriterade projekt
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Kommunala bolag
 Revisorerna
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Övergripande mål och
budget 2021
Med planering för 2022 - 2023
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1 Ett hållbart Upplands-Bro
– kommunen som ger
plats

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår
vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla
människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt
står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.
Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna
inom områdena demografi, värderingsförändringar,
digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin
och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora ekonomiska utmaningar
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för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora
möjligheter. Möjligheterna handlar främst om medarbetares goda prestationer, ett
innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens
välfärd.
Våra resurser prioriteras nära våra invånare
Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som
trycket är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav på kommunsektorns
finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket
högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt
under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från
skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt
långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på
effektiviseringar. Effektiviseringar där vi klarar av våra verksamheter med samma
eller högre kvalitet med krympande eller samma ekonomiska ramar som året
innan. Effektiviseringar där vi inte skär i verksamheter, inte heller höjer avgifter,
och där fokus hela tiden ligger på de kommunens verksamheter är till för. Inte
minst våra barn, unga och äldre. Men också de som väljer att bo, leva och verka i
Upplands-Bro.
Varje skattekrona ska användas effektivt, vi har mod att skapa nya
lösningar
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Moderaterna, vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och
attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre
livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa
en företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Att vi idag, 2020, rankas som en av
Sveriges mest företagarvänliga kommun gör oss stolta, men inte nöjda. Vi
fortsätter utveckla det lokala näringslivsklimatet tillsammans med våra många
fantastiska företag och företagare i Upplands-Bro. Vi vill även utveckla service
och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.
Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka
de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla
den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade
frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka
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tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta
våra invånare.
Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för
ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska
kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör
oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg
plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara
identifierade inom kommunen senast 2025.
Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland
annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande
insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete
mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar,
näringsliv samt föreningar och olika frivillig-organisationer.
Våra kommuninvånare vet bäst
Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi
vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi skapar valfrihet och
hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av
förskola och skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller
fristående aktörer som driver verksamheterna.
Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både
tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus,
bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss.
Vi vill vara en kommun för alla åldrar i alla situationer i livet.
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt
växer med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens
unika plats. De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar
för kommunen. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god socialoch äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv,
attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.
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Näringslivet i Upplands-Bro är mycket värdefullt för ett hållbart samhälle
I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och
respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till
Sveriges 12:e företagsvänligaste kommun. Vi har aldrig rankats högre, vår
tidigare högsta placering var 16:e plats 2019. Bara i vår satsning på
Brunna logistikområde har det senaste åren skapats cirka 2 000 arbetstillfällen,
och åtminstone ytterligare 1 000 beräknas skapas närmsta åren. Vi har en
nettoökning av antalet aktiebolag i kommunen senaste 10
åren på knappt 100%, 544 stycken 2010 och 1 038 stycken 2019, och knappt 50%
senaste 5 åren. Att vi har ett företagsklimat i toppklass kommer åren
framöver vara avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor
från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även
civilsamhällets insatser tillsammans med människors ideella engagemang en
viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens behövande och utsatta, vilket vi
värdesätter.
I Upplands-Bro ges möjligheter till livslångt lärande och meningsfulla liv
I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa
generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men
också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete,
fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade
underhållet av kommunens skol- och förskolelokaler. Utbildning är den kanske
enskilt viktigaste delen för att skapa förutsättningar för var och en att fått bra liv.
Utbildning är en viktig nyckel in på arbetsmarknaden, idag och än mer framöver.
Vi satsar på utbildning i alla delar. Möjligheten till omställning mitt i livet blir allt
viktigare. Vår vuxenutbildning ska fortsätta utvecklas för att möta behoven hos
både arbetsgivare och de som behöver ställa om. Utbildning ger jobb. Delar som
på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl
befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få
bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.
Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark.
I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får
en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett
äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.
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Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där
ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och
behov står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och
verka.

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)
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2 Så här styrs Upplands-Bro

2.1
Vision och övergripande mål
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas
mot 2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i
ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar
förutsättningarna för service och nytta för invånarna.
Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt
verka för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är avgörande för hur
Upplands-Bro kommer att lyckas att leverera service och nytta i framtiden. Detta
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innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av
hållbarhet: den sociala, ekonomiska och den miljömässiga aspekten.
Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att UpplandsBro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.
Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att
Upplands-Bro behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha
ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande arbete samt
omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för UpplandsBros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och förändra arbetssätt
kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex
övergripande mål. Dessa är:
• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör

dem själva och samhället i stort.

• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra

äldre invånare är god.

• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för

dagens och morgondagens invånare.

• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och

psykiskt och känner trygghet i vardagen.
• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje
år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.
De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas
mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal
där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.
2.2
Övergripande mål för Upplands-Bro
De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att
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uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För
att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om
omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger
också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att
utveckla service och nytta.
2.2.1 Stärka demokratin
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett
barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige
ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje
beslut. Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid
beslutsfattande. Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar
inriktningen på vår verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och
avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen
om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig
de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad
som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa
behöver särskilt beaktas.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas
liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att
forma ett hållbart samhälle.
Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras
genom tre strategiska områden.
Att stärka demokratin består i tre områden:
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
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• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
• försvara – fler ska stå upp för demokratin

Tematiska områden inför 2021
Förankra
För Upplands-Bro kommun är en viktig grund att utföra ett kvalitativt
grunduppdrag där service och bemötande upplevs som gott. Förtroende för
kommunens kärnverksamhet lägger grunden för hur kommunen uppfattas. Under
2021 fortsätter e-tjänster att utvecklas, även Upplands-Bro sätt att mäta utvecklas
så att våra indikatorer fokuserar på kvaliteten och bemötanden i våra tjänster,
avslutningsvis är inriktningen att omsätta utfallet av olika mätningar mer effektivt
i våra verksamheter.
Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är
mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Det finns en del av befolkningen som
står helt utanför och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin. Detta
demokratiska utanförskap är starkt kopplat till socioekonomisk utsatthet. För att
öka delaktigheten hos dessa grupper behöver fler få tillgång till kunskap,
kompetenser och verktyg som möjliggör deltagande. En viktig del är
samhällstillit. Delaktighet ökar invånarens tilltro till sin egen förmåga och sitt
samhälle. Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånare kan mötas och föra
dialog. Det är också viktigt med insatser som gör politiska processer mer
tillgängliga för invånarna och som sänker trösklarna för att framföra synpunkter.
Under året kommer medborgardialogen utvecklas.
Främja
En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och
deltagande. Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, kön, ekonomiska
förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin
talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen.
Demokratiska processer måste utformas med beaktande av mångfalden i
befolkningen och utifrån människors olika behov och förutsättningar. I UpplandsBro är det betydelsefullt att lägga vikt vid att barn och unga är delaktiga och har
möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Upplands-Bro kommun
ska verka för att invånare, företagare och andra intressenter, kan agera på ett
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miljö- och klimatmässigt positivt sätt. Genom kunskap och delaktighet ges
förutsättningar för invånare att bidra och skapa ett hållbart samhälle.
Under året kommer dialog och samtal med invånarna att användas som verktyg
för att främja invånarnas inflytande. I Upplands-Bro finns idag olika råd för
dialog (ungdomsråd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd) dessa kommer ses över
och i ett brett perspektiv värderas relativt syfte och funktioner samt värdera
målgruppernas möjlighet till inflytande.
Försvara
En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande
samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv.
Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare,
förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. Under 2021
kommer kommunikationsstrategin att utvecklas till att bemöta och proaktivt verka
för att kommunens uppdrag synliggörs och förtydligas. Under 2021 tas även
riktlinjer och utbildningsmaterial fram för hur tjänstepersoner och förtroendevalda
kan utveckla dialogen i sociala kanaler.
Under 2021 kommer Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera
valnämnden, se över valkretsar och påbörja förberedelser för valet 2022.
2.2.2 Meningsfullt åldrande
Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
trivsel, och tillgänghet.
Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och
socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan under
ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg är
organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta
placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra
samman med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor
i högre åldrar anses ha.
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I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som
följd av in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall.
Inom de närmsta åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.
Enligt SCB enkät 2020 kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 % till år
2050.
Tematiska områden 2021
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället.
Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Dessa grunder har
vetenskaplig förankring, och de livsstilsfaktorer som ökar vår möjlighet till en
lång och relativt frisk ålderdom är kost och motion, men också om social
tillhörighet, och medicinska åtgärder. Dessa strategiska områden lägger grunden
för Upplands-Bro kommuns arbete 2021.
Social gemenskap och stöd
Inom Upplands-Bro utvecklas och tillgängliggörs utbud och våra gemensamma
mötesplatser i dialog under 2021. Att möjliggöra möten mellan generationsgränser
sker bland annat genom aktiviteter och feriearbeten där äldre och unga möts, och i
den fysiska planeringen. För att uppleva en plats som tillgänglig förutsätts också
att invånaren på platsen kan känna sig trygg och säker.
Goda matvanor
Under 2021 tas en koststrategi fram för Upplands-Bro kommun. Koststrategin
omfattar samtliga kommunens verksamheter. Det ska finnas ett mervärde i
måltiderna och en hälsosam, näringsrik och miljövänlig kost ska erbjudas.
Kommunen arbetar efter regionala livsmedelsstrategin som bidrar till att nå de
nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt flera av målen för Agenda
2030. 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade
ekologiska produkter år 2030, och insatser ska ske som både främjar ett minskat
matsvinn samt ökar svensk livsmedelsproduktion.
Fysisk aktivitet
Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett
kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det
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ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion
och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.
Meningsfullhet
Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en
människa att uppleva livet som meningsfullt, och en grundpelare för psykiskt
välbefinnande. Ett brett utbud av aktiviteter över generationsgränser gynnar ett
meningsfullt åldrande.
Kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag
2020 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet att definiera och
nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende
egentligen ska klara av. Det går inte att svepande säga att den som bor på ett
äldreboende ska kunna få hjälp med alla sina sjukvårdsbehov utan att också
diskutera hur resurser och organisation ska se ut.
2.2.3 Lustfyllt lärande
Mål: Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro
skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.”
I Upplands-Bro fokuserar vi på barns och elevernas förmågor.
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar
kraftig vilket leder till ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och
unga.
Att undersöka och förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar
förutsättningar för en större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan
utvecklas.
Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att
genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål,
samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå
målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla
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relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är
förutsättningar för detta.
Genom ett lustfyllt lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot
en hållbar utveckling och därmed människans påverkan och beroende av natur,
samhälle och ekonomi. Ett medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett
fortsatt gott arbete för en hållbar utveckling över generationer.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig
resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling.
Tematiska områden 2021
Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2021 utveckla de olika
pedagogiska verksamheterna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla
barn och elevers möjlighet att lära av och med digital teknik.
Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att
digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar
för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala
hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.
Utveckling av elevinflytande
Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin
vardag stärkas under 2021. Detta ska ske genom utveckling av bland annat ”Skola
för mig” som finansierades 2020 med medel från sociala investeringsfonden.
Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”Skola för mig” ska spridas och
delas till kommunens övriga skolor.
Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas
inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2021.
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Förbättrade skolresultat
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.
Vuxenutbildning som leder till arbete
Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs både inom kommunen med ett stort
fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och
valfrihet för våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att
vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas.
Utbildningen ska bedrivas innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att
förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett
självständigt och hållbart liv.
Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka
kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom
förebygga arbetslöshet. Under 2021 genomförs upphandling av vissa tjänster för
att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa leverantörer för ökad
valfrihet.
Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av utbildning och
möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det lustfyllda lärandet är
livslångt och är förutsättningen för Vuxenutbildningens uppdrag.
2.2.4 Hållbar hälsa och liv
Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra
både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor,
fysisk aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska
ekosystem, ren luft och rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till
förebyggande och främjande åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer.
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Det går också att se hälsa som att stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt
samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande
faktorer. Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och
lång sikt möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och
personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska
genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta
områden.
Tematiska områden inför 2021
Socialt hållbart samhälle
I Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi 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 invånares hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan, och bostads- och
samhällsplaneringen bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även om i
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund
eller socioekonomisk situation. Under 2021 ska en ny Kultur- och fritidspolitisk
strategi arbetas fram och den ska även inbegripa besöksnäringen och
turistverksamheten i kommunen.
Minskad brottslighet
Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete
mellan Polismyndigheten och kommunens invånare genom processen kring
medborgarlöfte. Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka
tryggheten och arbeta för att det inte ska finnas något utsatt område i UpplandsBro kommun.
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Ökad trygghet
Trygghet grundläggs genom människors känsla av egenmakt, social kontroll och
gott samarbete inom och med hela samhället. Tillsammans med myndigheter,
frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar Upplands-Bro aktivt för
att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer. Det
sker bland annat genom omvandling av samhället genom att säkerställa trygghet
på offentliga platser och trygghet i skolan.
Krisberedskap och Civilt försvar
Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla
och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar enligt Lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt Överenskommelsen mellan Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting
(Regioner) Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.
Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen stärker sin förmåga att värna
civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter och
samtidigt bidra till ökad förmåga för Försvarsmakten att försvara Sverige vid ett
väpnat angrepp.
2.2.5 Hållbart samhällsbyggande
Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning
växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
plats.”
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och
underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen
kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt
hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål
och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för
att i samverkan med bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen
för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet,
miljö och sociala sammanhang.
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Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild
fokus på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan
utvecklas på bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och
strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet
anpassas efter detta.
Tematiska områden för 2021
God livsmiljö tillväxt i förhållande till totalekonomi
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. Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt
samhälle genom att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till
klimatförändringar och resurseffektivitet.
Genom att utveckla parkmiljön skapas möjligheter till träffar över
generationsgränser. Utrymmen till stadsträdgårdar eller odlingslotter bidrar också
till god livsmiljö.
Fler ska ges möjlighet att äga sitt boende.
Att kommunens tillväxt balanseras relativt totalekonomi och ett hållbart och
ansvarsfullt byggande är i fokus 2021. Hänsyn till människors hälsa, liv, miljö och
trygghet och sociala sammanhang är grunden i samhällsbygget.
Infrastruktur
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för
kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro
verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser, en frekvent busstrafik och god
tillgänglighet för gång- och cykelstråk. Människors möjlighet att transportera sig
säkert och miljövänligt är avgörande för kommunens utveckling och framtida
tillväxt. Under 2021 förstärks samarbetet med Trafikverket och
Trafikförvaltningen för en utökad pendeltågstrafik till Bro.
Ett starkt näringslivsklimat
Under 2021 utvecklas en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i
Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart
samhälle. Ett livskraftigt näringsliv erbjuder människor arbetstillfällen och lägger
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grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och
hållbar kommun.
Under 2021 utvecklar organisationen förutsättningar för bättre service, detta
uttrycks inom ramen för strategin, ”service och nöjdhet” som innehåller sex
områden som samtliga inom Upplands-Bro kommer utveckla. Områdena är
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Under 2020 utreds förutsättningarna för Rättviksmodellen och modellen införs
2021 i strävan att skapa en effektivare och mer kundanpassad
myndighetsutövning.
Ett nära samarbete med olika aktörer inom kommunen för att säkerställa en
hållbar samhällsutveckling för både landsbygds- och tätortsbefolkning samt bidra
till att bibehålla och utveckla lokal livsmedelsproduktion.
2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns
förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.”
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I UpplandsBro ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken
äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av
utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden.
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och
regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både
lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV,
möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata
utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom
upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.
Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska
Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens och en hållbar utveckling.
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Bild på hur vision, övergripande strategier, nämndmål samt strategier hänger samman

2.3
Årsvisa nämndmål och styrdokument
Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska
göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas
för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som
Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga
verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i
övergripande målen. Under 2021 kommer samtliga verksamhetsplaner att
integreras i Stratsys.
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till
något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om
vad som ska göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras.
Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.
De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå.
Dessa benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och
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delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens
verksamheter.
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021
fortsätter organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande
målen och budgeten.
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då
organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt
och hållbart. Ett gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas
inom Stratsys under 2021.

Bild på hur styrkedjan ser ut ”från vision till aktiviteter och handling 2021-2023

2.4
Organisationens strategier för att nå övergripande mål
För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och
verksamheterna med stöd av följande strategier.
2.4.1 Långsiktighet och helhet
De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för
invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information
samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer. Att
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arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där
modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del. Under 2021 läggs särskild
vikt på att organisationsfilosofin HEP (helhetssyn, engagemang och
professionalism) ska återspeglas i varje ledare och chefs beslut.
2.4.2 Nya sätt att arbeta
Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.
Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen
ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande
verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer
Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik
eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och
tillvarata innovativa idéer inom kommunen.
Digitalisering
Under 2021 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för
digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation
och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att
arbeta skapar förutsättningar för,
•

högre kundnöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare
service.

•

ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad
tillgänglighet och transparens.

•

en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, etjänster och digitala lösningar utför uppgifter.

En inriktning i nya sätt att arbeta handlar om digitalisering med utgångspunkt i att
leverera bättre verksamhet för invånarna. Data och dataanalys används för att
utveckla nya produkter och processer, något som brukar kallas datadriven
innovation. Det har blivit en hörnsten med potential att höja produktivitet,
konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.
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Upplands-Bro kommun producerar och samlar in stora mängder data för att utföra
verksamheter. Upplands-Bro kommun är inte bara en stor producent av data, utan
även en stor användare av data och analyser. Datadriven innovation kan bidra till
att effektivisera offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En
ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen av
förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra
privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer.
2.4.3 Service och nöjdhet
Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande
och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och
verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och
effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av
kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt
kundperspektiv.
Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens
olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).
2.4.4 Dagens och framtidens kompetens
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande
förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.
Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare,
organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på,
behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna
för att innovation ska blomstra i kommunen.
Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta
medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang
och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.
Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär
att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla
personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke, inom ramen för detta behöver
den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.
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2.4.5 Utvecklat samarbete
Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för
nytta och service. Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga
myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla UpplandsBros service till invånarna.
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3 God ekonomisk
hushållning

3.1

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare
avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter
över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan
användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
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5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera,
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med
stor kostnadsmedvetenhet.
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4 Planeringsförutsättningar

4.1
Samhällsekonomiska förutsättningar
Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19.
Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att
Sverige skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Under våren skedde
en kraftig nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att
ha stabiliserats jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst
globalt. Från och med tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det
en kraftig nedgång i BNP med en förväntad minskning på 3,9 procent jämfört med
2019. Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent
vid årsskiftet 2020/2021.

Sida 28 av 54

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021

Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024
antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara
slutet.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
BNP %
1,2 -3,9 2,9
3,1
2,4
2,2
Sysselsättning, timmar %
-0,3 -3,7 1,5
1,5
1,5
0,9
Arbetslöshet %
6,8
8,8
9,5
8,6
7,7
7,5
KPIF %
1,7
0,5
1,2
1,6
1,8
2,0
Realt skatteunderlag
0,5
0,8 -0,1 1,5
1,2
0,9
Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2020 (SKR)
4.2
Förväntad befolkningsutveckling
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1
november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna.
Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800
invånare 2023.
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000

2018

2019

2020

2021
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4.3
Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser
för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en
bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en
prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar
den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från
den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för
budgeten har SKL:s prognos den 1 oktober 2020 använts.
Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr

2020

2021

2022

2023

Skatteintäkter

1254,9

1309,4

1356,4

1409,5

258,0

248,2

273,8

323,7

Kostnadsutjämning

76,5

89,6

86,6

111,1

Regleringsbidrag/avgift

30,0

89,3

76,8

55,0

LSS-utjämning

-21,6

-19,3

-19,6

-20,3

Fastighetsavgift

47,4

48,9

48,9

48,9

Särskilda
statsbidrag från
staten

64,0
1766,1

1822,9

1927,9

Inkomstutjämning

Summa intäkter

1709,2

4.4
Prognos över pensionskostnaderna
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av
pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för
budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler
anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad
pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2021 men kan behöva
höjas 2022.
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Mkr

2020

2021

2022

2023

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg

69,9

63,5

74,9

81,6

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP

26,4

26,7

26,7

27,2

5,1

3,4

4,1

6,9

101,5

93,6

105,7

104,8

Finansiell kostnad
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

4.5
Finansiering
För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas
av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med
kommunal borgen som säkerhet.
Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr.
För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och
beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för
kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter
kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får
kommunen utdelning från Kommuninvest.
4.6
Resultatutjämningsreserv
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv
får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning)
som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller
landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser.
Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelserna.
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4.7
Social investeringsfond
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt
ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska
investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för
arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.
I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett
bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom
ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett
avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala
investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016
med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå
till 18,7 mnkr vid årsskiftet 2020. Inga medel finns kvar till nya projekt.
En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och
helårsbokslutet.
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4.8

Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e
kapitel
Årets resultat enligt resultaträkningen

2021*)
8 800

2020**)
-11 708

Avgår realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

8 800

-11 708

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)

Ackumulerad resultatutjämningsreserv

2018

2017

52 966

107 666

44 124

-4 644

-6 602

-1 077

48 322

87 608

43 047

-33 397

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat

2019

11 708
8 800

0

14 925

87 416

34 073

95 379

95 379

107 087

73 690

73 690

*) Budgeterat resultat för 2021
**) Resultat för 2020 är helårsprognos
per augusti.
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5 Ägardirektiv

5.1

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB
med dotterbolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro
Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av
den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra
med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och
verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.
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Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande
ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska
följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och
skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna
påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i
konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.
5.1.1 Hållbarhet
Finansiella krav på bolagen
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och
finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt
kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn
till de risker som verksamheten innebär.
Bolagen ska fastställa en budget för 2021.
Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens
årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.
Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör
sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska
vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer
också ska säljas till lekmannarevisorer i bolagen.
Miljöhänsyn
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö.
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan
lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.
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Social hållbarhet
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens
personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet
förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig
trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan
pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att
förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar
otrygghet i form av mörker och skymda områden.
Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat
med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder
och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer
för en ökad social hållbarhet.
Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas
möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:
•

Ändring av bolagsordning

•

Ändring av aktiekapital

•

Fusion av företag

•

Förvärv eller bildande av dotterbolag

•

Nyproduktion högre än 50 mnkr

•

Försäljning eller likvidation av dotterbolag

•

Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år
eller högre än 10 mnkr per objekt.

•

Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.
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5.2

5.3

•

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.

•

lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.

•

betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har.
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av
2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

•

öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.

•

arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och
runt fastigheterna.

•

schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 %
inför 2021.

•

låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som
efterfrågas av kommunen.

•

Avyttra identifierade fastigheter enligt 2020 års ägardirektiv.

•

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.

•

Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig
ekonomisk planering och styrka.

•

Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och
försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet
över perioden 2020-2030.

•

Utdelning för socialt ändamål om 7 miljoner kronor i enlighet med §5 i
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

•

Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg
av 1 %.
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•

Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den
lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget
tecknar under året och uppgår till 0,35 %.

•

Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300
lägenheter.

•

Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.

•

Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro
och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.

•

Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda
verksamheter som bidrar centrumutveckling.

•

Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett
aktivt deltagande i centrumföreningen.

•

Ombilda minst 20% av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun,
ombildningen bör ske i huvudsak i Bro med syftet att bryta
bostadssegregationen.

•

Erbjuda hyresbostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun
samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning om att
återinföra rimliga inkomstkrav.

•

Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.
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6 Budget med ekonomisk
plan
6.1

Resultatbudget

Mnkr

2020

2021

2022

2023

1633,2

1729,5

1775,1

1816,8

Avgår internränta

-9,9

-9,9

-9,9

-9,9

Pensionskostnader, ej
reglerat i PO-pålägg

26,1

26,7

27,1

27,0

Kommunstyrelsen –
oförutsett

11,6

20,0

10,0

10,0

Summa verksamhetens
nettokostnader

1661,0

1766,3

1802,3

1843,9

Skatteintäkter

1 266,6

1309,4

1356,4

1409,5

Nämndernas budgetramar

Inkomstutjämning

264,2

248,2

273,8

323,7

Kostnadsutjämning

82,8

89,6

86,6

111,1

Regleringsbidrag

30,5

89,3

76,8

55,0

-21,3

-19,3

-19,6

-20,3

5,7

0,0

0,0

0,0

47,3

48,9

48,9

48,9

1675,8

1766,1

1822,9

1927,9

2,0

9,0

2,0

2,0

1677,8

1775,1

1824,9

1929,9

16,8

8,8

22,6

86,0

LSS-utjämning
Tillskott 10 mdkr till
välfärden
Fastighetsavgift
Summa skatteintäkter
och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Årets resultat
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6.2

Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

Nämndernas ramar,
sammanställning för
2020
Revision

Budgetram 2020, inkl
kapitalkostnader

Totalt
förändring

Budgetram
2021

1 180

20

1 200

140 500

3 100

143 600

5 600

150

5 750

176 700

7 500

184 200

Kultur- och
fritidsnämnden

87 650

4 700

92 350

Socialnämnden

232 900

11 100

244 000

Ekonomiskt bistånd

15 800

14 200

30 000

Tekniska nämnden

61 300

6 700

68 000

Utbildningsnämnden

707 800

32 100

739 900

Äldre- och
omsorgsnämnden

203 800

16 700

220 500

1 633 230

96 270

1 729 500

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

SUMMA
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6.3

Investeringsbudget

Tkr

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

KS-oförutsett

10 000

10 000

10 000

Kommunstyrelsen

34 000

28 000

13 000

0

0

0

1 900

1 900

1 900

Kultur- och
fritidsnämnden

10 500

4 150

4 000

Socialnämnden

1 460

1 110

1 010

33 250

36 600

37 000

Utbildningsnämnden

6 500

3 000

5 500

Äldre- och
omsorgsnämnden

1 900

1 400

1 000

99 510

86 160

73 410

255

255

255

VA-verksamheten

28 500

28 500

45 500

Summa

28 755

28 755

45 755

128 265

114 915

119 165

Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

Tekniska nämnden

Summa
Avgiftsfinansierade
verksamheterna
Avfallsverksamheten

SUMMA TOTALT

Kommunstyrelsen
•

Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar
•

IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning
avsätts årligen.
•

Digitalisering

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en
central pott för investeringar för ökad digitalisering.
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•

Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage.
Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor.
Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status.
Den har idag måttlig status.
•

Granhammarsvägen

Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda
handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för
fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnaden finansieras till
största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda
handelsområde samt försäljning av kommunal mark.
•

Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan

Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc i Tegelhagen.
Exploateringsersättning tas ut av exploatören enligt avtal.
•

Sjörestaurering Örnässjön

Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst,
vilket kommer medföra att det kommer finnas miljökvalitetsnormer knutna till
sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram
för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig
övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga
algblomningar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i
området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska
fosforn i sjön, antingen genom lågflödesmuddring eller aluminumfällning.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden
•
•
•
•

Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
Fastighetsunderhåll
Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
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• Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
Socialnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafik och tillgänglighet
Bulleråtgärder
Trygghetsskapande åtgärder
Rekreationsytor, lekytor och parker
Beläggning
Belysning
Flygfotografering
Fordon

Utbildningsnämnden
•
•
•
•
•

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och
utrustning.
Utrustning utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden
Inventarier i nämndens verksamheter.
Avfall
•

Nya containrar kretsloppscentralerna

•
•
•

Diverse maskiner
Pumpstationer
Tillskottsvatten

VA
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•
•
•
•
•

6.4

LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
Dagvattenåtgärder
Nya ledningar, renovering och serviser
Utökat verksamhetsområde
Upprustning av fordonsparken

Exploateringsbudget

Exploaterings/genomförandeprojekt

Utgifter
(tkr)

Inkomster
(tkr)

Tegelhagen allmänna
anläggningar

8 800

7 300

Granhammarsvägen

22 000

16 000

Trädgårdsstaden

63 000

33 000

0

16 000

Kockbacka

3 000

10 200

Ringvägen

40 000

4 093

136 800

86 593

Tibbleängen

Totalt

Tegelhagen
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VAanläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad.
Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Granhammarsvägen
Ombyggnad av Granhammarsvägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.
Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från
exploatörer.
Trädgårdsstaden i Bro
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VAanläggningar väntas starta under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten.
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Sida 44 av 54

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021

Tibbleängen
Utbyggnad påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det
förväntas ske under perioden 2021-2023. Utgifter avser entreprenad. Inkomster
baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.
Kockbacka
Finplanering av kvartersgator. Sista etappen genomförs 2021. Kostnaderna avser
entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Ringvägen
Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas starta under
2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från
exploatörer.
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6.5

Nämndbudget

5.6.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås.
Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser,
räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och
överförmyndarverksamheten. Under 2021 läggs särskild vikt vid
samhällsomdaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt
Upplands-Bro.
Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala
verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering,
exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande
infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden.
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med
invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet,
näringsliv och social hållbarhet.
Trygghetsutskottet
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de
övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och
verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska
Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och
utvärdera kommunens insatser.
Trygghetsutskottet fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och
trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden.
Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är
remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen
med Polismyndigheten.
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I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med
trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det samordnas.
Budget 2020
Generell kompensation
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023

140 500
3 100
143 600
143 600
143 600
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av
lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa
och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt
plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.
Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning
inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i
syfte att värna människors hälsa och miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland
annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår.
Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och
folkhälsomålen uppnås.
Budget 2020
Genrell kompensation
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023

5 600
150
5 750
5 750
5 750
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6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och
verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och
arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad
som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och
utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende
ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning.
Budget 2020
Volymförändring
Generell kompensation
Budget 2021
Volymförändring
Plan 2022
Volymförändring
Plan 2023

176 400
6 200
1 300
184 200
6 200
190 400
6 200
196 600
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6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och
fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig
konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till
fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och
lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad
och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som badplatser, friluftsgårdar
och motionsspår. Nämnden ansvarar för Ungdomens hus-verksamhet, Skapande
Skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Budget 2020
Genrell kompensation
Kapitalkostnader
Budget 2021
Kapitalkostnader
Plan 2022
Plan 2023

87 650
1 900
2 800
92 350
300
92 650
92 650
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6.5.5 Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för
personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och
sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens
flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig
verksamhet.
Budget 2020
Generell kompensation
Ökade kostnader
placeringar
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023

230 900
5 100
6 000
244 000
244 000
244 000

Ekonomiskt bistånd
Budget 2020
Ökade kostnader
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023

15 800
14 200
30 000
30 000
30 000
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6.5.6 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät
samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg,
skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala
lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens
uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning.
Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete
inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a.
entreprenörer.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och
grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är
den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen.
Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel
vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och
omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
Budget 2020
Tillkommande ytor
Generell kompensation
Kapitalkostnader
Budget 2021
Kapitalkostnader
Plan 2022
Kapitalkostnader
Plan 2023

61 300
2 000
1 400
3 300
68 000
6 100
74 100
2 500
76 600
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6.5.7 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola,
förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller
nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i
skollag, skolförordningar och allmänna råd.
Budget 2020
Volymförändring
Generell kompensation
Budget 2021
Volymförändring
Plan 2022
Volymförändring
Plan 2023

707 800
16 100
16 000
739 900
25 000
764 900
25 000
789 900
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande
verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges
till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden,
samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.
Budget 2020
Volymförändring
Generell kompensation
Budget 2021
Volymförändring
Plan 2022
Volymförändring
Plan 2023

203 800
12 000
4 700
220 500
8 000
228 500
8 000
236 500
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BILAGA 2

1 (1)

Kommunledningskontoret
Datum

2020-10-21

Lokalförsörjningsplan
Prioriterade projekt
Projekt

Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighetsrelaterade
kostnader

Kapacitet

Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillträde

Förstudie, behov
Kommunen verksamhetsutövare
Skola Östra Bro

150-200

15

Grundsärskola
Förskola HåboTibble

30

2,0

33

LSS-boende 1
LSS-boende 2

antagande
500+ 2021-12

2021-06

2022-02

50

2020-12

2021-10 2023-01

3,0

100

2021

23

2,5

6

2020-12

23

2,5

6

2021

2022

Ht 2024

2023

2021-10 2022-10
2022

2023

2022

2024

2024

2026

Trygghetsboende
Bron ny lokal
Utveckling
Kungsängens IP

2021

Utveckling Bro IP
Extern verksamhetsutövare

2022

@samråd
@planuppd
rag
@planuppd
120 rag

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Skola Brunna park
- fristående skola
Skola Brunna fristående skola
Förskola Viby
Brunna fristående förskola

2021
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l, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare - KS 20/0674-1 Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare : Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-10-02

KS 20/0674

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

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

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att tidigare
Strategi- och förnyelsechef Karl Öhlander samt tidigare Samhällsbyggnadschef
Mathias Rantanen har avslutat sina anställningar behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020.

Barnperspektiv
En fungerande ekonomihantering är en förutsättning för att den kommunala
verksamheten ska fungera, vilket i sin tur påverkar barn i deras dagliga liv.
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l, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare - KS 20/0674-1 Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare : Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och borgensförbindelser mm – firmatecknare

Datum

Vår beteckning

2020-10-02

KS 20/0674

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Beslut sänds till
 Ekonomichef

2 (2)

ersättare i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) - KS 18/0424-17 Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD) : Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott efter Claus Engström (SD)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-03-12

KS 18/0424

1 (1)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskott
efter Claus Engström (SD)
Förslag till beslut
XX (SD) utses till ny ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet efter Claus
Engström (SD).

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. Ärendet har lyfts vid tidigare
sammanträden men har flyttats fram.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 12 mars 2020

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kanslichef
Beslut sänds till
 Den valde
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Förtroendemannaregistret
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145 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M) - KS 18/0424-20 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M) : Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2020-09-02

KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter
Lisbeth Waern (M)
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M).

Sammanfattning
Lisbeth Waern (M) har flyttat från kommunen och ett valbarhetshinder har
uppstått. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare i Trygghetsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2020.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektören

Sara Lauri

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kanslichef
Beslut sänds till
 Den valde
 Löneavdelningen
 Förtroendemannaregistret
 Trygghetsutskottet
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146 Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som ledamot i stiftelsen Lövsta gård - KS 19/0010-4 Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som ledamot i stiftelsen Lövsta gård : Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som ledamot i stiftelsen Lövsta gård

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Utredare och Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-09-15

KS 19/0010

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Entledigande av Kerstin Ahlin (S) som ledamot i
stiftelsen Lövsta gård
Förslag till beslut
Kerstin Ahlin (S) entledigas som ledamot i stiftelsen Lövsta gård.

Sammanfattning
Kerstin Ahlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
stiftelsen Lövsta gård.

Beslutsunderlag


Begäran om entledigande inkommen den 15 september 2020.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Kerstin Ahlin (S)
 Stiftelsen Lövsta Gård
 Förtroendemannaregistret
 Kommunsekreterare
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147 Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S) - KS 19/0010-5 Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S) : Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och Sekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-09-15

KS 19/0010

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter
Kerstin Ahlin (S)
Förslag till beslut
XX (S) utses till ny ledamot i stiftelsen Lövsta gård efter Kerstin Ahlin (S).

Sammanfattning
Kerstin Ahlin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
stiftelsen Lövsta gård. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ledomot.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020.

Barnperspektiv
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och
ungdomars dagliga och framtida liv
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Beslut sänds till
 Den valde
 Stiftelsen Lövsta gård
 Förtroendemannaregistret
 Kommunsekretere
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Er beteckning

