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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Medborgarförslag om att kommunen ska
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över
65 år
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om att kommunen ska
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år på beslutsgrunderna för
hög kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Sammanfattning
Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun om att kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer
över 65 år. Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2019 § 1 att
överlämna detta medborgarförslag för beslut till Äldre- och omsorgsnämnden.
Socialkontoret har genomfört en inventering utav Upplands-Bro kommuns
befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i
kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta
medborgarförslag. Kontorets förslag till beslut är att Äldre- och
omsorgsnämnden ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år på beslutsgrunderna hög
för kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020



Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 1 den 6 februari
2019



Bilaga 2 – Medborgarförslag som inkom den 29 november 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun om att kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer
över 65 år.

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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Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2019 § 1 att överlämna detta
medborgarförslag för beslut till Äldre- och omsorgsnämnden.
Socialkontoret har genomfört en inventering utav Upplands-Bro kommun
befintliga arbete med fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i
kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta
medborgarförslag.

Fallolyckor, ett samhällsproblem
Enligt Socialstyrelsen är fallolyckor ett stort samhällsproblem. En fallolycka är
en händelse som leder till att en person oavsiktligt landar på marken eller
golvet. Cirka 70 000 personer skadar sig så allvarligt efter ett fall att de blir
inlagda på sjukhus. De flesta utav dem som skadar sig är personer som är 80 år
och äldre. Under 2018 dog 145 individer över 65 år utav skador som var
orsakade av fallolyckor i Stockholms län (en minskning med 20 individer
sedan 2018, 165 stycken.) 1
Socialstyrelsen för fram att fall kan ge allvarliga fysiska skador men även ge
individen psykologiska problem såsom fallrädsla, svårigheter att röra sig samt
ökat beroende utav andra. Vidare anser Socialstyrelsen att äldre personer faller
bland annat på grund utav gångsvårigheter, låg kroppsvikt, dålig syn, faror i
miljön, dålig balans och läkemedel som påverkar deras balans. Ofta är det flera
utav dessa orsaker tillsammans som leder till ett fall.

Upplands-Bro kommuns arbete med fallprevention
När en boende ska flytta in på ett särskilt boende görs alltid en riskbedömning
för fallolyckor. Risken för fall identifieras samt om det finns någon
bakomliggande sjukdom som kan öka fallrisken.
Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder en Fixartjänst till alla invånare som
är över 70 år. Fixartjänsten hjälper de äldre med praktiska saker i deras hem
som kan innebära en risk för fall eller halkolyckor. Tjänsten är kostnadsfri och
vänder sig även till dem som bor på särskilt boende för äldre eller på
servicehus. Exempel på tjänster som erbjuds är byte av batterier och
glödlampor, sätta upp gardiner, tavlor eller lampor, lägga halkskydd under
mattor samt källsortering, bärhjälp och bortforsling. Fixartjänsten gör inget
som kräver behörighet eller fackkunskap, ingår i fastighetsskötarens eller
hemtjänstens arbetsuppgifter eller ”Utetjänster”, det vill säga på altanen eller i
trädgården.
Även Socialkontorets Förebyggande enhet arbetar mycket med att förebygga
fallolyckor. På dagverksamheten erbjuds det morgongymnastik varje dag med
bland annat balansövningar utformade utav en sjukgymnast samt gemensamma

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/statistik/statistik-fallolyckor-01-stockholms-lan.pdf läst den 18 mars 2020
1
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promenader 1–2 gånger per dag. På Träffverksamheten i Bro respektive
Kungsängen arbetar de med fallprevention genom gymnastik varje fredag där
de genomför balansövningar samt en promenadgrupp som promenerar
gemensamt en gång per vecka. På Förebyggande enhetens grupper för dem
med demensdiagnos genomförs även en halvtimmes fysisk aktivitet per vecka i
syfte att förebygga fall hos målgruppen.
Utöver detta arbete så har även Äldre- och omsorgsnämnden under
nämndmålet ”Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt
åldrande för alla” följande indikator: Minska antalet fallskador inom Äldreoch omsorgsnämndens verksamheter i jämförelse med föregående år.
I nämndens verksamhetsberättelse för 2019 framkommer det hur
verksamheterna har arbetat med denna indikator under året inom sina
verksamheter. Hemtjänsten egenregi har genomfört riskbedömningar hemma
hos brukarna. Vid förhöjd fallrisk har hemtjänsten kontaktat hemrehabilitering
och vid fall i hemmet tas kontakt med primärvården. Vård- och
omsorgsboendena deltar i Balansera mera kampanjen och utbildar personal,
anhöriga och boende inom fallprevention. Boendena har även ett samarbete
med Familjeläkarna och går igenom inrapporterade fall tillsammans. Boendena
har även använt sig av Senior Alert som riskbedömningsinstrument samt satsat
på fysiska aktiviteter för de boende.
På Kvistaberg, där dagverksamheten bedrivs, har samtliga medarbetare gått en
utbildning om balansträning som hölls utav enhetens hälsopedagog. Under
2019 startades en seniorgympagrupp upp i Bro av enheten, en
stegräknartävling anordnades för att öka den fysiska aktiviteten och
hälsopedagogen har inledde ett samarbete med Bro simhall för att få tillgång
till gymlokalen.

Hur har andra kommuner ställt sig till liknande
medborgarförslag?
Nedan redovisas hur kommunerna Järfälla, Stockholms Stad samt Södertälje
ställt sig till liknande medborgarförslag om gratis broddar till äldre. Järfälla
införde sitt projekt med gratis utdelning vintern 2017/2018, Stockholm Stad
har genomfört samt utvärderat sitt projekt och Södertälje utredde frågan under
hösten 2017.
Järfälla
2015 inkom det ett medborgarförslag i Järfälla kommun där förslagsställaren
ville att alla medborgare över 65 år skulle erbjudas gratis broddar. Kommunen
ställde sig positivt till medborgarförslaget och ansåg att gratis broddar till äldre
kan ses som en förebyggande åtgärd mot fallolyckor. I Järfällas utredning görs
en omvärldsbevakning som visar på kommuner som infört gratis broddar samt
utvärderat försöken. Utredningen visar på att de äldre har ökat sin fysiska
aktivitet och att många har känt sig säkrare och tryggare med hjälp av
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broddarna när de vistas ute. Det går dock inte att se om antalet halkolyckor
minskat på grund av broddarna.
Medborgarförslaget om gratis broddar genomfördes under vintern 2017/2018.
Kommunen har drygt 12 000 medborgare som är över 65 år och som är skrivna
i kommunen. Inga andra krav ställdes för att kunna ta del utav broddarna.
Kommunen saknade avtal med en leverantör för broddar vilket bidrog till att de
fick genomföra en upphandling.
Järfälla räknade på att broddar kostar mellan 69 kr till 249 kr per par. Om alla
över 65 år tar emot broddar som kostar 69 kr styck blir kostnaden för
kommunen det första året 828 000kr. Om alla över 65 år tar emot broddar som
kostar 150 kr paret blir kostnaden 1,8 mnkr. Följande år blir kostnaden lägre
beroende på hur många som blir 65 år alternativt flyttar in till kommunen.
Ingen utvärdering har genomförts av projektet. Tjänstepersoner meddelar dock
att kommunen har fått en hel del klagomål på att broddarna inte varit anpassade
för äldre, varit för trånga samt att de varit slut när de äldre ska hämta ut dem.
Stockholms stad
Stockholms stad genomförde en försöksverksamhet 2016 med att erbjuda
kostnadsfria broddar till alla över 75 år som har hemtjänst och/eller
trygghetslarm. Syftet med försöket var att öka tryggheten under vintertid samt
att minska halkolyckor och fallskador bland äldre. Utvärderingen utav projektet
visar att stadsdelsförvaltningarna tillsammans delade ut cirka 7 200 broddar
under 2016, vilket är cirka 48 % utav målgruppen. 2017 fanns cirka 5000
broddar kvar som delades ut under hösten samma år. Synpunkter som inkom
till Stockholm stad var att broddarna borde ha delats ut till samtliga personer
över 65 år. Staden har dock gjort bedömningen att för att kunna ge stöd eller
liknande till enskilda måste det enligt likställighetsprincipen finnas ett lagstöd
som tillåter detta. Därav delas broddarna ut som en form av bistånd enligt
socialtjänstlagen. Det inkom även klagomål på att broddarna varit svåra att
justera samt att distributionen krävt mycket personal för administration och
organisering. Positiva effekter har enligt staden varit att de äldre har fått
kännedom om de sociala träffpunkterna för äldre då staden haft distributionen
utav broddarna på dessa ställen.
I Stockholms stads utvärdering utav projektet framgår att det inte har varit
möjligt att utvärdera om försöket minskat antalet fallolyckor. Försöket har mer
haft en viktig funktion för att uppmärksamma äldre och deras anhöriga om
vikten att använda broddar vintertid. Vidare anser Stockholm stad att en av de
viktigaste åtgärder som staden kan vidta för att förebygga fallolyckor utomhus
är att säkerställa att allmänna trottoarer och gångvägar är skottade och sandade
samt se till att de underhålls kontinuerligt så att det ej finns hål i asfalten eller
dylikt.
Slutsatsen i utvärderingen är att staden och landstinget bör utveckla ett
samarbete kring individuella fallriskbedömningar i sitt arbete med
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fallprevention hos målgruppen. Dessa fallriskbedömningar kan ske i form av
riskbedömningar i hemmet eller genom läkemedelsgenomgångar, synkontroller
med mera.
Södertälje
Under 2017 behandlade Kommunfullmäktige i Södertälje ett ärende avseende
gratis broddar till äldre. Kommunförvaltningens förslag till beslut var att
”medel till gratis broddar, till personer 70 år och äldre, inte anslås på grund av
för hög kostnad, brist på evidens och att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen”. Ärendet återremitterades med
uppdraget att se över hur Södertälje ska bidra till att minska fallolyckorna
bland äldre. I uppdraget ingick att genomföra en kunskapssammanställning och
analysera om ytterligare åtgärder ska vidtas för att minska fallolyckorna bland
äldre i kommunen. Social- och omsorgskontorets rapport ”Fallprevention och
gratis broddar” den 3 oktober är en gedigen utredning och
kunskapssammanställningen om arbetet med fallprevention i Sverige samt i
Södertälje.
Av Södertäljes kunskapssammanställning framgår det att kostnaden,
förekomsten och konsekvenser av fallolyckor är omfattande både för individen
och för samhället samt att arbetet med fallprevention bör bedrivas långsiktigt
och systematiskt. I rapporten sammanställs de viktigaste förebyggande
insatserna som kommun/landsting kan göra enligt SKL: rapport ” Fallskador
för äldre” ifrån 2009. Insatserna är bland annat:


Kommunal plan i nära samarbete med landstinget



Utbildning/information till både äldre och personal



Individuell riskbedömning för personer med ökad fallrisk



Förebyggande insatser på särskilda boenden/sjukhus



Läkemedelsgenomgångar



Sekundärprevention för individer som redan fallit en gång



Snöröjning/sandning/bra utebelysning



Fysisk träning även för gamla

Södertälje kommun kommer till slutsatsen i sin kunskapssammanställning att
det sällan är en särskild orsak till att personer faller utan flera faktorer
samverkar som exempelvis läkemedel, balans, dålig syn eller dåligt underlag.

Balansera mera
2015 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad
utbildning om hur fallolyckor kan förebyggas inom hälso- och sjukvård samt
inom social omsorg. Kampanjen heter Balansera mera och finns på
Socialstyrelsen hemsida. Allting är kostnadsfritt att ladda ned och innehåller
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informationsbroschyrer, utbildningsmaterial, checklistor, filmer och tipsfrågor
med mera. Informationsbroschyrerna har tagits fram för att ge tips och råd till
individer över 55 år för att förhindra fallolyckor i vardagen. Kampanjen har tre
teman: mat, motion och medicin. Enligt Socialstyrelsen kan många fallolyckor
förhindras genom att äta näringsriktigt, träna styrka och balans samt se över sitt
medicinintag. Broschyrerna finns översatta till över 20 olika språk samt på
lättläst svenska.
Socialstyrelsens webbutbildning inom Balansera mera har till syfte att öka
kunskapen om fallprevention samt till att uppmuntra ett teambaserat,
systematiska arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor.
Webbutbildningen riktar sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvård och
social omsorg, till exempel omsorgspersonal, sjuksköterskor,
biståndshandläggare samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret instämmer i Södertälje kommuns beslut och bedömning om att
inte anslå medel till gratis broddar på grund utav för hög kostnad, brist på
evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot likabehandlingsprincipen i
kommunallagen. Stockholm stad valde under sin försöksperiod att ge
broddarna som biståndsbeslut till alla invånare över 75 år som har hemtjänst
och/eller trygghetslarm för ej strida mot denna princip.
Socialkontoret har tillgång till befolkningsstatistik för invånarantalet i
kommunen avseende åldersgrupperna 65 år och äldre. Om samtliga invånare
över 65 år erbjuds gratis broddar och uträkningen grundar sig på samma
antaganden som Järfälla, dvs 69 kr respektive 150 kr paret för broddar, så
skulle det innebära följande kostnader för socialkontoret:
Upplands-Bro kommun har cirka 4 500 invånare som är över 65 år. 4 500
invånare x broddar för 69 kr är 310 500 kr. Broddar för 150 kr x 4 500 invånare
ger i sin tur en kostnad på 675 000kr. Stockholms stads utvärdering visar dock
på att inte samtliga inom målgruppen kommer att hämta ut sina broddar och att
kostnaden blir en engångskostnad som betalas ut under en vinter och sedan ett
mindre antal broddar vintersäsongerna framöver.
Socialkontoret vill dock påpeka att utöver dessa engångskostnader tillkommer
resurser för att genomföra en upphandling samt resurser för administration och
information vid utlämnandet utav broddarna. De utvärderingar som genomförts
utav kommuner som infört gratis utdelning av broddar visar på de svårigheter
som uppkommer, till exempel gällande öppettider och platser för utdelning, att
invånare känner sig särbehandlade, att broddarna ej är anpassade efter
målgruppen eller sitter fel.
Enligt Södertälje kommuns rapport och kunskapssammanställning
”Fallprevention och gratis broddar” den 3 oktober 2017 visar flera nationella
rapporter ifrån SKL och Socialstyrelsen på att arbetet med fallprevention bör
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bedrivas som ett långsiktigt förebyggande arbete. Det krävas både generella
och individuella insatser för att förebygga dessa. Bakomliggande orsaker till att
en fallolycka inträffar är ofta flera, exempelvis användning utav läkemedel,
dålig balans eller syn, hinder i hemmet, dåligt underlag utomhus eller dålig
belysning.
Upplands-Bro kommun bör som alternativ för att kortsiktigt dela ut gratis
broddar till invånare över 65 år, utveckla sitt långsiktiga systematiska arbete
med fallprevention för att förhindra fallolyckor inom målgruppen.
Socialkontoret anser att kommunen ska använda sig utav Socialstyrelsens
Balansera mera webbutbildning samt informationsbroschyrer utöver det arbete
som redan bedrivs idag inom fallprevention.

Barnperspektiv
Individuell riskbedömning för personer med ökad fallrisk inom Äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter ska ske oavsett om individen är barn, ungdom
eller vuxen.

Bilagor
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 1 den 6 februari 2019
2. Medborgarförslag som inkom den 29 november 2018
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§1

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Medborgarförslag om att kommunen
ska tillhandahålla gratis halkskydd till
personer över 65 år
Dnr KS 18/0489

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 29 november 2018.

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Äldre- och omsorgsnämnden

6 (48)

43 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning - ÄON 20/0051-3 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning : Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-07-14
Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd

Vår beteckning

ÄON 20/0051

1 (2)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Revidering av äldre- och omsorgsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i
delegationsordningen.

Sammanfattning
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av
revidering uppstår.
De ändringar som har gjorts finns att hämta i nämndens delegationsordning i , ,
kapitel 5, 17, 19 och 23.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 juli 2020



Bilaga: Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Ärendet

Den delegationsordning som antogs av Äldre- och omsorgsnämnden den 1
april 2020, § 3, diarienummer ÄON 20/0051, föreslås revideras med följande
justering:




UBK1005, v2.0, 2014-11-03




Punkt 5.3..Nytt tillägg gällande upphandling enligt LOV. Rätt att
godkänna och teckna avtal gällande utförare för LOV (utifrån
upphandlingsdokument fastställt av socialnämnden) och att avslå
ansökan gällande LOV, rätt att häva kontrakt med godkänd utförare.
Delegat socialchef
Punkt 17.7. Enhetschef får delegation att kunna ta beslut beslut av akuta
insatser till nästkommande vardag vid utskrivning från sjukhus.

Punkt 19.7 Nytt tillägg att socialchef har delegation att göra
kompletteringar på yttranden som tidigare lämnats in till
tillsynsmyndighet.
Punkt 23.1 Lex Sarah. Ansvara för att dokumentera och utreda
rapporter enligt Lex Sarah. Delegat
kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare. Ett förtydligande av tidigare
lydelse.

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
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Vår beteckning

ÄON 20/0051

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker
rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till.
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1

Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

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

1.2

Vilka kan få delegation?

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

1.3

Vad kan inte delegeras

Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av
ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4.

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden, eller

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär ett överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras
generellt för en viss grupp av ärende, för viss delegat eller för ett specifikt
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett
4
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enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.

1.5

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.
Ersättare regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens
beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.6

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.

1.7

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

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

1.8

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens
dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan
exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut
till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.

5

43 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning - ÄON 20/0051-3 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning : ÄON 20-0051-1 Äldre och omsorgsnämndens delegation

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

1.9

Överklagan av beslut – allmänt

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär.
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden.
1.9.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som
är möjligt att överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar
har tagit del av beslutet.
1.9.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om
kommunen har överskridit sina befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).

1.10 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att Äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde inte kan avvaktas har Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
rätt att besluta på Äldre- och omsorgsnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap.
39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska
anmälas till Äldre- och omsorgsnämnden nästkommande sammanträde och
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.

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

2

Angående Äldre- och omsorgsnämndens
delegationsordning

2.1

Delegationer

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den

6
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befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor
som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår
delegationen på ersättaren.

2.3

Jäv

2.3.1 Socialchef
Är socialchefen jävig övertar Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd
inom respektive avdelning inom socialkontoret.
2.3.4 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
Är Äldre- och omsorgsnämndens ordförande jävig övertar Äldre- och
omsorgsnämndens vice ordförande delegationerna till ordföranden. Är även
Äldre- och omsorgsnämndens vice ordförande jävig övertar socialchef
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet
med 6 kap. 39 § KL.

2.4

Laga förfall

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

7
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3

Förkortningar
AB

Allmänna bestämmelser

AL

Arkivlagen

AML

Arbetsmiljölagen

Bistånd Biståndsenheten
BrB

Brottsbalken

FL

Förvaltningslagen

KC

Kontaktcenter

KL

Kommunallagen

KoV

Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd

LAS

Lagen om anställningsskydd

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LOV

Lagen om valfrihetssystem

OSL

Offentlighet och sekretesslagen

PdL

Patientdatalagen

SoF

Socialtjänstförordningen

SoL

Socialtjänstlagen
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den personuppgiftsansvarige
antingen
a) ta ut en rimlig avgift som
täcker de administrativa
kostnaderna för att
tillhandahålla den information
eller vidta den åtgärd som
begärts, eller
b) vägra att tillmötesgå

7.2

begäran.
Den registrerade ska ha rätt att
av den personuppgiftsansvarige
få bekräftelse på huruvida
personuppgifter som rör honom
eller henne håller på att
behandlas och i så fall få
tillgång till personuppgifterna.

Artikel 15

Enhetschef

7.3

Den registrerade ska ha rätt att
av den personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål få
felaktiga personuppgifter som
rör honom eller henne rättade.
Med beaktande av ändamålet
med behandlingen, ska den
registrerade ha rätt att
komplettera ofullständiga
personuppgifter, bland annat
genom att tillhandahålla ett
kompletterande utlåtande.

Artikel 16

Enhetschef

7.4

Den registrerade ska ha rätt att
av den personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål få sina
personuppgifter raderade och
den personuppgiftsansvarige
ska vara skyldig att utan
onödigt dröjsmål radera
personuppgifter.

Artikel 17

Enhetschef

7.5

Den registrerade ska ha rätt att
av den personuppgiftsansvarige
kräva att behandlingen
begränsas.

Artikel 18

Enhetschef

7.6

Den
personuppgiftsansvarige ska

Artikel 19

Enhetschef

12
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underrätta varje mottagare
till vilken personuppgifterna
har lämnats ut om eventuella
rättelser eller radering av
personuppgifter eller
begränsningar av behandling
som skett i enlighet med
artiklarna 16, 17.1 och 18,
om inte detta visar sig vara
omöjligt eller medföra en
oproportionell ansträngning.
Den
personuppgiftsansvarige ska
informera den registrerade om
dessa mottagare på den
registrerades begäran.
7.7

7.8

7.9

Den registrerade ska ha rätt
att få ut de personuppgifter
som rör honom eller henne
och som han eller hon har
tillhandahållit den
personuppgiftsansvarige i ett
strukturerat, allmänt använt
och maskinläsbart format
och ha rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig utan
att den
personuppgiftsansvarige
som tillhandahållits
personuppgifterna hindrar
detta.
Den registrerade ska, av skäl
som hänför sig till hans eller
hennes specifika situation,
ha rätt att när som helst göra
invändningar mot
behandling av
personuppgifter avseende
honom eller henne som
grundar sig på artikel
6.1 e eller f, inbegripet
profilering som grundar sig
på dessa bestämmelser.
Om en behandling ska
13
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Enhetschef

Artikel 21

Enhetschef

Artikel 28
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15.2
15.3
15.4

Beslut om att utredning inte
skall inledas
Beslut om att utredning inte
skall föranleda åtgärd
Beslut om att avsluta insats
enligt 4 kap. 1 § SoL
-

15.5

15.6

§ SoL
11 kap. 1
§ SoL
11 kap. 1
§ SoL
4 kap. 1 § SoL

vid oenighet

Om den enskilde är bosatt i
en annan kommun än
vistelsekommunen, ansvarar
bosättningskommunen för
det stöd och den hjälp som
den enskilde behöver.
Vistelsekommunen är
skyldig att på begäran bistå
med utredning samt att
verkställa
bosättningskommunens
beslut.
Beslut om bistånd med
anledning av ansökan från
person bosatt i annan
kommun

17

2 a kap. 3
och 6 §§ SoL

2 a kap. 8,
9 §§ SoL

Biståndshandläggare
Samordnare
Myndighet
Samordnare
Myndighet
Biståndshandläggare
Enhetschef
Myndighet
Biståndshandläggare

Enhetschef
Myndighet
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18.2
18.3
18.4

18.5

18.6

18.7

förvaltningsdomstol samt utse
ombud att föra nämndens talan
Beslut huruvida ändring av
beslut får ske.
Beslut huruvida ändring av
beslut ska ske.
Prövning av att överklagande
skett i rätt tid och avvisning
av överklagande som kommit
in för sent gällande
-

beslut av äldre- och
omsorgsnämnden och
arbetsutskott

-

beslut av annan delegat.

Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta
beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt avgivande
av yttrande i SoL-ärenden
där ursprungsbeslutet fattats
av delegat
Anmärkning: Beslutet avser
inte myndighetsutövning mot
enskilda i ärende av
principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt (jfr RÅ
1994 ref 67).
Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL-ärenden
när ursprungsbeslutet
fattats av nämnd.
Anmärkning: Brådska
råder eller nämnd/utskottssammanträde kan
inte avvaktas.
Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
19

37 § FL
38 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

45§ FL

Enhetschef
myndighet

10 kap 1-2
§§ SoL

10 kap 1-2
§§ SoL, 6
kap. 39 § KL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ordförande

Arbetsutskott

tförare hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV - ÄON 20/0080-1 Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV : Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-04-23
Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd

Vår beteckning

ÄON 20/0080
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst,
ledsagar- och avlösarservice enligt LOV
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner avtalsuppföljning år 2020 avseende
utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt Lagen om valfrihet
(LOV).

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden bedriver hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice
enligt valfrihetssystem. Det finns tre privata och en kommunal utförare.
Avtalsuppföljningen av de privata utförarna har genomförts av socialkontoret.
Uppföljningen genomfördes på följande sätt:


Genomgång av kvalitetsledningssystemet



Stickprov i Lifecare, verksamhetssystemet, för att granska
dokumentation och genomförandeplaner



Intervjuer med två anställda hos varje utförare

Överlag visar avtalsuppföljningen att utförarna till stor del följer avtalen och
bedriver en säker och kvalitativ omvårdnad. Ett förbättringsområde som
samtliga utförarna visar är arbetet med egenkontroller och den systematiska
uppföljningen. Socialkontoret planerar för att tillsammans med utförarna
utveckla arbetet med egenkontroller och det systematiska förbättringsarbetet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planen är med anledning av covid -19 framflyttad. Utöver 2020 års arbete med
uppföljningarna har en av de privata utförarna, 3 Systrar Omsorg AB, sagt upp
sitt avtal med Upplands-Bro kommun. Från den 1 juni år 2020 har
Proffssystern tagit över personal och utrustning. De brister som
uppmärksammades hos 3 Systrar Omsorg AB avseende personalens
utbildningsnivå och introducering av nyanställda kommer att följas upp vid
nästa avtalsuppföljning med Proffssystern.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2020



Bilaga 1 – Dokumentation avtalsuppföljning Destinys Care AB den 11
februari år 2020

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Bilaga 2 – Dokumentation avtalsuppföljning Proffssystern AB den 19
februari år 2020



Bilaga 3 – Dokumentation avtalsuppföljning 3 Systrar Omsorg AB den
2 mars år 2020

Ärendet

Upplands-Bro kommuns valfrihetssystem har varit i drift sedan våren år 2013.
Äldre- och omsorgsnämnden har för närvarande tre privata och en kommunal
utförare av hemtjänst med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt en
privat och en kommunal utförare av ledsagar- och avlösarservice med beslut
enligt lagen om stöd och service (LSS).

2020 års avtalsuppföljning av privata utförare hemtjänst,
ledsagar- och avlösarservice enligt LOV
Under februari och mars år 2020 genomfördes avtalsuppföljningarna utifrån
samma förfrågningsunderlag som använts vid tidigare uppföljningar. En
sammanfattning av resultatet presenteras nedan. I bilagda avtalsuppföljning
kan resultatet läsas i sin helhet.
Utöver förfrågningsunderlaget har uppföljningen kompletterats med
medarbetarintervjuer hos samtliga utförarna. Frågorna fokuserade på områdena
avvikelsehantering, medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet samt
kännedom om verksamhetens rutiner. Två medarbetare från varje utförare
medverkade under en kortare intervju.
Bedömningen i bilagorna har tydliggjorts med markering i olika färger:
• Grönt = resultatet överensstämmer helt med kravet
• Gult = resultatet överensstämmer delvis med kravet
• Rött = resultatet överensstämmer inte alls med kravet
Socialkontorets samlade bedömning av samtliga utförare är att verksamheterna
i hög grad bedrivs enligt avtal och därmed säkert och med god kvalitet. Ett
företag, 3 Systrar Omsorg AB, har fler identifierade förbättringsområden än
övriga.
Under våren år 2020 har 3 Systar Omsorg AB sagt upp sitt avtal med
Upplands-Bro kommun. Från den 1 juni 2020 övergick personal och
inventarier i Proffssysterns regi. Med anledning av de brister som framkom i
avtalsuppföljning med 3 Systrar Omsorg AB gällande personalens utbildning
samt introducering av nyanställda kommer detta särskilt att följas upp vid nästa
avtalsuppföljning med Proffssystern. Detta för att säkerställa att brister
åtgärdas och att avtalet efterlevs.
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Samtliga utförare arbetar aktivt med fortlöpande förbättringsarbete. Det råder
fortsatt gott samarbete mellan socialkontorets biståndsenhet och de privata
utförare som är verksamma i Upplands-Bro kommun.

Destinys Care
Den samlade bedömningen är att Destiny’s Care i hög grad följer avtalet och
att det överlag bedrivs en säker omsorg med god kvalitet. Det finns dock behov
av viss utveckling.
Verksamheten består i det operativa arbetet till 80 - 85 procent av
undersköterskor. I verksamhetens gemensamhetslokaler finns rutiner och
manualer tillgängliga för personalen. Personalen beskriver i samtal hur de
använder sig av rutinpärmar och var dessa förvaras. Rutiner är tydliga och lätta
att förstå. Verksamheten har god rutin för nyckelhantering samt för de
nyckelfria lås som merparten av verksamhetens kunder har.
Vid introduktion av nyanställda används en checklista. Antal dagar för
introduktion beror på vad personen har för erfarenhet sedan tidigare.
Rutiner och blanketter finns för alla typer av avvikelser och lex Sarah. Personal
kan i samtal tydligt beskriva hur de går tillväga för att dokumentera en
avvikelse eller lex Sarah samt förstår dess värde för att säkra verksamhetens
kvalitet. Anmälningsskyldighet vid misstanke om barn som far illa är känd och
rutin för hantering förankrad.
Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att anhöriganställningar ska
avvecklas. För närvarande finns tre anhöriganställda kvar i företaget.
Nyrekryteringar av anhöriga har inte skett. Verksamhetschefs bedömning är att
samtliga anhöriganställningar kommer att vara avslutade till årsskiftet år
2020/2021. Uppföljning av avveckling av anhöriganställningar kommer att ske
i oktober år 2020.
Samarbete mellan biståndsenheten och kommunens nattpatrull fungerar bra och
rutiner finns utarbetade.
Genomförandeplaner som ska tydliggöra uppdraget och dess praktiska
genomförande håller en hög standard. Slumpvisa kontroller är gjorda vid
uppföljningen. Det framgår tydligt vad för insats som har beviljats, hur den ska
genomföras samt hur kunden har gjorts delaktig.
Det som är genomgående i verksamhetens egenkontroller är att det saknas
dokumentation om vilka kontroller man har gjort.
Av en egenkontrollplan ska det framgå vad som mäts, vad mätningen har givit
för resultat, analys samt plan för att åtgärda eventuella uppmärksammade
brister.
I samtal med verksamhetschef och samordnare beskrivs att man arbetar med
kvalitetsuppföljningar men att man saknar en systematisk uppföljning.
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Socialkontoret kommer att bistå verksamheten med hjälp i detta arbete för att
öka kvaliteten i arbetet med egenkontroller. Socialkontoret kommer även att ge
verksamheten underlag och mallar för hur en heltäckande kvalitetsberättelse
kan se ut och tjäna som underlag för förbättringar.

Proffssystern
Den samlade bedömningen är att Proffssystern i hög grad följer avtalet.
Överlag bedrivs en säker omsorg med god kvalitet. Det finns behov av viss
utveckling.
Proffssysterns verksamhet är liten i Upplands-Bro kommun och består av sex
anhöriganställda. Det har inte skett några nyrekryteringar av anhöriga.
Uppföljning av avveckling av anhöriganställningar kommer att ske i oktober år
2020.
Verksamheten har tydliga rutiner i ett kvalitetsledningssystem. Det finns dock
svårigheter i en uppföljning när det endast är anhöriganställda som arbetar.
Detta då en del av de anhöriganställda bor i samma bostad som brukaren de ger
insatser till. I samtal med personal framgår att det är svårt att dra en gräns för
när arbete är slutfört och när man är privat.
Kommunens nattpatrull används i mindre utsträckning inom Proffssystern.
Antalet larm är också lågt. Trolig orsak till detta är just att tjänsterna utförs av
de som är anhöriganställda.
Inför att anhöriganställningar ska upphöra i verksamheten behöver
genomförandeplanerna revideras. Det behöver förtydligas hur insatsen ska
genomföras då en anhöriganställd har mer kunskap om sin anhörige än vad
man kan förvänta sig av en utomstående. En uppföljning av upphörandet av
anhöriganställning kommer att ske i oktober år 2020. Då kommer även en
genomgång av genomförandeplanernas innehåll och kvalitet att göras.

3 Systrar Omsorg AB
Den samlade bedömningen är att 3 Systrar Omsorg AB inte följer avtalet på
alla punkter och att det finns behov av förbättringar. Vid uppföljningen har
dock inga brister i det operativa arbetet ute hos kund uppmärksammats. De
brister som uppföljningen visar är bristen på krävt utbildning hos anställda. 3
Systrar Omsorg AB uppfyller inte kriteriet på minst 70 procent
undersköterskor. Den nivå som uppfylls ligger på 50 - 55 procent
undersköterskor. Verksamheten har vidare ett fåtal fast anställda och många
timanställda.
Vid uppföljningen uppmärksammas brister i verksamhetens rutiner för
introduktion av nyanställda. I samtal med anställda framkommer att
förberedelse för introduktion av nyanställda, med planering, ger kort
förberedelsetid. Anställda beskriver vidare avsaknad av checklista för
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introduktion. Denna brist riskerar att ge konsekvenser för den enskilde kunden
och påverka tjänstens kvalitet.
Verksamheten saknar ansvarig för miljöledningssystemet vilket är kravställt.
Munhygienutbildning har inte genomförts under år 2019.
Verksamheten redovisar 78 stycken inkomna avvikelser under år 2019.
Personal delges redovisade brister vid APT (arbetsplatsträff) samt på vilket sätt
man har åtgärdat avvikelserna.
Vid fråga till verksamhets- och enhetschef om avvikelsernas innehåll framgår
att verksamheten saknar systematik i sin uppföljning då man inte kan redovisa
på vilket sätt man har arbetat med uppmärksammande brister.
Ansvarig person för miljöledningssystemet ska anmälas till avdelningen för
kvalitet och verksamhetsstöd. Arbetet med egenkontroller saknas samt vad man
har gjort för att åtgärda det som visat sig i egenkontroller och vilka åtgärder
man har vidtagit.

Uppföljning av brister hos utförarna
Det fortsatta arbetet med att ge verksamheterna stöd i systematisk uppföljning
och att följa upp egenkontroller samt arbetet med kvalitetsberättelsen har
förskjutits framåt med anledning av covid-19. Den tidigare planeringen att
bistå utförarna kvarstår dock och kommer fortsätta under hösten år 2020.
Återrapportering

Socialkontoret har valt att inte delge utförarna uppföljningsrapporterna innan
ärendet har hanterats i Äldre- och omsorgsnämnden. 3 Systrar Omsorg AB blev
vidtalade redan vid uppföljningen vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för
att åtgärda det som inte är godkänt utifrån avtal. Med anledning av
omständigheter med covid-19 har begärda åtgärder från utföraren inte
inkommit och uppföljning av detta har inte kunnat genomföras.
Uppföljning av kommunens privata utförare sker idag kontinuerligt. Övrigt
förbättringsarbete kommer att påbörjas när verksamheterna återgår i normalt
läge.

Barnperspektiv
Barnperspektivet har beaktats och uppföljning har skett utifrån
Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Alla tre utförare har rutiner för sin
anmälningsskyldighet vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.
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Bilagor
1. Dokumentation avtalsuppföljning Destinys Care den 11 februari 2020
2. Dokumentation avtalsuppföljning Proffssystern den 19 februari 2020
3. Dokumentation avtalsuppföljning 3 Systrar Omsorg AB den 2 mars 2020
Beslut sänds till
 Destinys Care AB
 Proffssystern
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Uppföljning av krav
Leverantör

Medelvärde Resultat
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1. Numrerade krav
Kraven i förfrågningsunderlag och avtal numreras för att lättare kunna identifieras och eftersökas.
2. Krav
Varje krav i förfrågningsunderlaget, avtalet eller det interna styrdokumentet beskrivs.
3. Värdering
Varje krav värderas och bedöms utifrån hur stor sannolikheten är att kravet inte kommer att uppfyllas och hur omfattande konsekvenserna skulle
kunna bli om kravet inte uppfylls. Vikten anges på en tregradig skala där en 3:a innebär stor vikt och en 1:a innebär liten vikt. Numreringen görs för
att kunna ställas i relation till resultatet. Värderingen är en subjektiv bedömning utifrån verksamhetens art och omfattning.
1= liten vikt
2= medelstor vikt
3=stor vikt
4. Gruppering
Många förfrågningsunderlag och avtal innehåller ett omfattande antal krav. För att få en bild av vilka krav som ställs kan det finnas behov av att
gruppera kraven. Det kan vara krav på leverantören eller på verksamheten. Kraven kan t ex utgå från Socialstyrelsens nationella indikatorer på God
vård som kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälsooch sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Kraven kan också vara formulerade utifrån process, struktur eller resultat. Detta skulle t ex kunna innebära ett processkrav som krav på rutiner för
nyckelhantering, strukturkrav som krav på antal personal och med viss utbildning och resultatkrav som t ex registrering i registrering eller
brukarnöjdhet.
5. Hur uppföljningen ska genomföras
Hur kravet ska följas upp måste definieras redan när kravet formuleras. Uppföljningen kan genomföras med olika metoder som t ex besök i
verksamheten, brukarundersökningar, registrering i olika register, kollegiegranskningar, oanmälda inspektioner.
6. När uppföljningen ska genomföras
När och hur ofta kraven ska följas upp år beroende av hur stor sannolikheten är att dessa inte kommer att uppfyllas och hur omfattande
konsekvenserna skulle kunna bli (riskanalys). En del krav ska kanske därför följas ofta och med stor regelbundenhet medan andra följs upp innan
avtalet tecknas eller vid oanmälda besök i verksamheten.
7. Vem eller vilken funktion som ska genomföra uppföljningen
Uppföljningen kan genomföras av olika personer eller funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
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Uppföljningen kan genomföras av olika personer el er funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvar g sjuksköterska (MAS),
kontroller, upphandlingsenhet. Uppföljningen kan i andra fall genomföras av den egna enheten och sedan redovisas för beställaren.
8. Resultat
Resultatet överensstämmer helt med kravet.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet.
9. Bedömt resultat på en numrerad skala, 1,2 eller3
Resultatet kan värderas på en tregradig skala. Detta blir då en subjektiv bedömning av i vilken omfattning som kravet är uppfyllt.
Resultat som helt överensstämmer med kravet bedöms som en 1:a.
Resultat som delvis överensstämmer med kravet bedöms som en 2:a.
Resultat som inte alls överensstämmer s med kravet bedöms som en 3:a.
10. Det bedömda resultat redovisat som en färg, grönt, gult eller rött
I den aktuella excel-filen översätts det bedömda resultatet till en färgmarkör,. vilket sker automatiskt utifrån hur resultatet bedömts på skalan 1-3.
Resultatet överensstämmer helt med kravet bedöms som en 1:a och redovisas med en grön färg.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet bedöms som en 2:a och redovisas med en gul färg.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet bedöms som en 3:a och redovisas med en röd färg.
11. Åtgärd med anledning av resultatet
Resultaten kan innebära att åtgärder måste sättas in som t ex avdrag på ersättningen, plan över hur bristen ska åtgärdas. I bakgrunden kan det
finnas en lokal ”sanktionstrappa” från påpekande till uppsägning av avtal.
12. Uppföljning av åtgärd
Om resultatet har föranlett några åtgärder måste också dessa följas upp så att kraven kan garanteras.
GRAFEN
Grafen visar på vikten i relation till de bedömda resultatet. Stor vikt ( = 3) och dåligt resultat (=3) innebär att här bör extra uppmärksamhet läggas
och eventuella insatser göras.
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Avtalsuppföljning enligt LOV 2019 Destinys Care

4.0

4.1

4.1

4.1

4.3

Resultat

Bedömt
esultat

Hur

Krav
Bakgrundsinformation
Antal kunder/brukare
Antal anställda (tillsvidare/vikarier)
Krav på ledning och personal

område

Enhet:

73

Verksamheten ska ha en chef med relevant
dokumenterad högskoleutbildning om minst 180
hp och minst två års dokumenterad erfarenhet av
chefsuppdrag där det ingått budget-, drift- och
personalansvar inom relevant område.
H/AL CV och intyg
Verksamhetschef för eller dess företrädare
avseende hemtjänst ska kunna nås 07 00 – 22 00
alla veckans dagar.
H
Verksamhetschef eller dess företrädare avseende
avlösar-/ledsagarservice ska kunna nås dygnet
runt alla veckans dagar.
AL
Vid frånvaro, semester eller liknande, ska
kommunen informeras om ersättare för den
tiden
Kollektivavtal finns alternativt finns
kollektivavtalsliknande förhållanden där
motsvarande villkor gäller för företagets
anställda. Utföraren ska redovisa sina
Uppvisa
dokument
kollektivavtalsförhållanden.

Finns dokument

1

Finns i dokument

1

Samma schema som hemtjänst. Har mest
uppdrag på helgen

1

Samordnare och Vc delar på jourtelefon.
Kommun behöver ej meddelas.

1

Har Fora försäkring.

1

Matchar mot kundens behov om kund har
behov av annat språk än svenska. Alla kan
svenska i personalen.

1

4.3

All personal ska kunna tala, skriva och förstå det
svenska språket
Inom hemtjänsten ska minst 70% ha fullgjort
undersköterskeutbildning

H

Ja

1

4.3

Inom ledsagar- och avlösarservice ska minst 70 %
av personalen ha adekvat gymnasieutbildning.

AL

Ja

1

Ja

1
1

4.3

4.3

Rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov
avseende hur fortbildning och eventuell
handledning tillgodoses. Samtliga medarbetare
ska ha en individuell skriftlig
kompetensutvecklingsplan.
Skriftlig introduktionsplan för ny personal finns

Rutin och plan
Introduktionsplan

Åtgärd/handlingsplan
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4.3

4.3
4.3

4.3
4.3
5.0

5.1

5.4
6.0

6.2

6.3
6.3

6.4

6.5

6.5

Det förväntas ett naturligt avslut på de
anhöriganställningar som pågår. Har
endast ett fåtal. Uppföljning ska ske i
oktober.

1

Ja

1

Ja

1

Stickprov

All personal som rör sig i lokalen har
dydlig identifikation, namnskylt och
arbetskläder.

1

Uppvisa rutin

Personal är införstådda med rutin.

1

Rutin

Ja

1

Dokument

Namngiven person finns i
kvalitetsberättelsen.

1

Ja.

1

Samarbetet fungerar bra. Det ska
kompletteras med ytterligare
telefonnummer till nattpatrullen.

1

Ja.

1

Ja.

1

Ledningssystem
uppvisas
Ja.

1

Om anhöriganställning förekommer ska anhörig
ha behörighet att föra social journal. Den
anhöriganställde ska medverka på APT.
Alla medarbetare har informerats om
tystnadsplikt samt skrivit på avsedd blankett.
Samtlig personal har informerats om sin yttrandeoch meddelarfrihet
Samtlig personal ska bära identifikation så att
den är synlig för den ensklide. Företagslogga och
den enskildes namn ska framgå. Giltig
legitimation ska kunna uppvisas med företagsid.
Skriftliga rutiner för muta, gåva och testamente
finns
Krav på lokaler, teknik och miljö
Utföraren ska ha skriftliga rutiner för
nyckelhantering som inkluderar ut- samt
återlämning mot kvittens.
Miljöledningssystem eller likvärdigt dokument
finns och namngiven kontaktperson för
miljöfrågor finns.
Krav på verksamheten
Utföraren ska arbeta utifrån Upplands Bros
värdighetsgarantier och dessa ska vara kända av
all personal.
Utföraren ska samarbeta med kommunen (exvis
nattpatrull), övriga myndigheter, organisationer
och föreningar som kan ha betydelse för den
enskilde. Utföraren ska kunna redogöra för sin
externa samverkan.
Utföraren har medverkat vid möten som
kommunen kallat till
Rutin ska finnas för
agerande/anmälningsskyldighet vid misstanke
om barn som far illa 14 kap 1 SoL
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
finns dokumenterat med beskrivna processer,
aktiviteter och tillhörande rutiner
Egenkontroller genomförs regelbundet. Resultat
ska kunna uppvisas. Ex på egenkontroller kan
vara granskning av social dokumentation,
granskning av lokala rutiner, följsamhet till
hygienrutiner, jämförelser av den egna
verksamheten med tex öppna jämförelser
Skriftliga rutiner för arbetet med riskanalys finns
och riskanalyser genomförs regelbundet i
verksamheten.
Skriftliga rutiner finns för hantering av
synpunkter och klagomål

Uppvisa
blankett

Rutin

Egenkontroll

Egenkontroller finns men är bristfälligt
beskrivna. Detta lämnas utan åtgärd för
rapprot 2019 och ett fortsatt arbete
kommer ske kring detta inför
kvalitetsberättelse 2020.

1

Rutin
Rutin

Det saknas en beskrvining i kvalitetsberättelsen
varför man gjort egenkontroller, hur man arbetat
vidare med det och vilka brister man upptäckt. En
begäran om egenkotroller för 2020 begärs in för
att ligga till grund för arbetet med
2 kvalitetsberättelsen 2020. Kommunen ska bistå

Finns dokumenterat

1
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Skriftliga ruitner finns gällande
rapporteringsskyldighet (Lex Sarah) av
missförhållanden/risk för missförhållanden samt
hur utredning genomförs (inkl. åtgärder
genomförs) och kommuniceras till
6.5 socialnämnden.
Skriftliga ruitner för avvikelsehantering finns och
är kända av personalen
Kvalitetsberättelse skickas årligen till kommunens
6.5 representant senast 15/1.
Rutin för social dokumentation enligt SoL
6.6 och/eller LSS finns.
Skriftlig rutin finns för vad uppdraget som
kontaktman innebär. Utföraren ska även ha
skriftlig information att delge brukaren gällande
6.7 kontaktmannaskap.
Skriftlig rutin för när brukaren inte öppnar
dörren/inte går att nå på överenskommen tid ska
6.8 finnas
Skriftlig rutin för hur medarbetarna ska agera vid
6.8 dödsfall i hemmet
Utföraren ska kunna uppvisa att samtlig personal
har genomgått Vårdhygiens webbaserade
6.9 utbildning
Utföraren ska kunna uppvisa att samtliga
medarbetare årligen har genomgått utbildning i
6.10 munvård
I verksamheter där mat hanteras ska skriftliga
rutiner för livsmedelshantering och godkända
6.11 egenkontroller uppvisas

Uppdrag/insatser påbörjas inom 24 timmar från
beställningen från biståndshandläggare (om inget
annat avtalats med brukaren)
Inaktuella verkställigheter tas bort ur
verksamhetssystemet inom rimlig tid
Används arbetskläder enligt SOSFS 2015 10

Finns dokumenterat

1

Rutin och
intervju

Ja.

1

Ja.

1 Se ovan

Rutin

Ja.

1

Rutin och
skriftlig info till
brukaren

Uppdraget är väl känt hos personalen som
beskriver vad uppdraget innebär. Skriftlig
rutin finns.

1

Rutin

Ja. Personal beskriver hur man går till
väga när person inte öppnar dörren.

1

Rutin

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Temperaturen mäts på alla matlådor.

1

Rutin och
egenkontroll

I de fall privata medel hanteras av utföraren ska
6.12 skriftliga ruitner för denna hantering uppvisas
Utföraren ska kunna uppvisa en riskbedömning
och handlingsplan över hur säkerheten
upprätthålls vid ex.vis brand, längre elavbrott,
6.16 översvämning m.m.
Skriftlig rutin för egenvård ska finnas (där det
tydligt beskrivs vad egenvård innebär och när det
används)
Övriga krav
Inställelsestid vid larmutryckning (trygghetslarm
07 00-22 00) är under 30 minuter.

Rutin och
intervju

Rutin

1

Riskbedömning
Handlingsplan Ja

1

Rutin

Ja

1
2

Kontrolleras

Påtalas att alla larm inte besvaras inom
utsatt tid. Verksamheten arbetar med att

Ja
Ja

1
1

Ja

1

H

H

Stickprov
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Manuell registering av tid ska användas i
undantagsfall. I hur hög grad används detta?

Går ej att följa upp då systemet uppvisat
brister under året.

1

Efterregisterering av tid ska ske i undantagsfall. I
hur hög grad används detta?

Går ej att följa upp då systemet uppvisat
brister under året.

1

Fungerar fakturering enligt gällande rutiner

Intervju bistånd Ja
och utförare

1

Dokumentationsgranskning
Aktuell genomförandeplan finns för alla brukare
som beskriver vilka insatser som ska ges (hur och
när)
Genomförandeplanen uppdateras minst två
gånger per år
Genomförandeplanen har mätbara mål som
regelbundet följs upp
Regelbundna journalanteckningar finns i den
sociala journalen
Det finns beskrivet på vilket sätt brukaren
(företrädare) varit delaktig vid upprättandet av
genomförandeplanen
Genomförandeplan skickas till beställaren inom
14 dagar efter påbörjad insats
All dokumentation som rör den enskilde ska
förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand
och fukt.
Övriga noteringar
MEDELRESULTAT

Stickprov

Det uplevs som kort tid med 14 dagar för
att göra genomförandeplan. Samarbete
med trygg förstärkt hemgång fungerar
bra.

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

1

Stickprov

Ja
Brukaren anger hur den vill ha hjälpen.
Om brukaren inte kan prata för sig själv är
anhöriga med.

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1
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Uppföljning av krav
Leverantör

Medelvärde Resultat
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1. Numrerade krav
Kraven i förfrågningsunderlag och avtal numreras för att lättare kunna identifieras och eftersökas.
2. Krav
Varje krav i förfrågningsunderlaget, avtalet eller det interna styrdokumentet beskrivs.
3. Värdering
Varje krav värderas och bedöms utifrån hur stor sannolikheten är att kravet inte kommer att uppfyllas och hur omfattande konsekvenserna skulle
kunna bli om kravet inte uppfylls. Vikten anges på en tregradig skala där en 3:a innebär stor vikt och en 1:a innebär liten vikt. Numreringen görs för
att kunna ställas i relation till resultatet. Värderingen är en subjektiv bedömning utifrån verksamhetens art och omfattning.
1= liten vikt
2= medelstor vikt
3=stor vikt
4. Gruppering
Många förfrågningsunderlag och avtal innehåller ett omfattande antal krav. För att få en bild av vilka krav som ställs kan det finnas behov av att
gruppera kraven. Det kan vara krav på leverantören eller på verksamheten. Kraven kan t ex utgå från Socialstyrelsens nationella indikatorer på God
vård som kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälsooch sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Kraven kan också vara formulerade utifrån process, struktur eller resultat. Detta skulle t ex kunna innebära ett processkrav som krav på rutiner för
nyckelhantering, strukturkrav som krav på antal personal och med viss utbildning och resultatkrav som t ex registrering i registrering eller
brukarnöjdhet.
5. Hur uppföljningen ska genomföras
Hur kravet ska följas upp måste definieras redan när kravet formuleras. Uppföljningen kan genomföras med olika metoder som t ex besök i
verksamheten, brukarundersökningar, registrering i olika register, kollegiegranskningar, oanmälda inspektioner.
6. När uppföljningen ska genomföras
När och hur ofta kraven ska följas upp år beroende av hur stor sannolikheten är att dessa inte kommer att uppfyllas och hur omfattande
konsekvenserna skulle kunna bli (riskanalys). En del krav ska kanske därför följas ofta och med stor regelbundenhet medan andra följs upp innan
avtalet tecknas eller vid oanmälda besök i verksamheten.
7. Vem eller vilken funktion som ska genomföra uppföljningen
Uppföljningen kan genomföras av olika personer eller funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
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Uppföljningen kan genomföras av olika personer el er funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvar g sjuksköterska (MAS),
kontroller, upphandlingsenhet. Uppföljningen kan i andra fall genomföras av den egna enheten och sedan redovisas för beställaren.
8. Resultat
Resultatet överensstämmer helt med kravet.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet.
9. Bedömt resultat på en numrerad skala, 1,2 eller3
Resultatet kan värderas på en tregradig skala. Detta blir då en subjektiv bedömning av i vilken omfattning som kravet är uppfyllt.
Resultat som helt överensstämmer med kravet bedöms som en 1:a.
Resultat som delvis överensstämmer med kravet bedöms som en 2:a.
Resultat som inte alls överensstämmer s med kravet bedöms som en 3:a.
10. Det bedömda resultat redovisat som en färg, grönt, gult eller rött
I den aktuella excel-filen översätts det bedömda resultatet till en färgmarkör,. vilket sker automatiskt utifrån hur resultatet bedömts på skalan 1-3.
Resultatet överensstämmer helt med kravet bedöms som en 1:a och redovisas med en grön färg.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet bedöms som en 2:a och redovisas med en gul färg.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet bedöms som en 3:a och redovisas med en röd färg.
11. Åtgärd med anledning av resultatet
Resultaten kan innebära att åtgärder måste sättas in som t ex avdrag på ersättningen, plan över hur bristen ska åtgärdas. I bakgrunden kan det
finnas en lokal ”sanktionstrappa” från påpekande till uppsägning av avtal.
12. Uppföljning av åtgärd
Om resultatet har föranlett några åtgärder måste också dessa följas upp så att kraven kan garanteras.
GRAFEN
Grafen visar på vikten i relation till de bedömda resultatet. Stor vikt ( = 3) och dåligt resultat (=3) innebär att här bör extra uppmärksamhet läggas
och eventuella insatser göras.
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4.0

4.1

4.1

4.1

4.3

Verksamheten ska ha en chef med relevant
dokumenterad högskoleutbildning om minst 180
hp och minst två års dokumenterad erfarenhet av
chefsuppdrag där det ingått budget-, drift- och
personalansvar inom relevant område.
Verksamhetschef för eller dess företrädare
avseende hemtjänst ska kunna nås 07 00 – 22 00
alla veckans dagar.
Verksamhetschef eller dess företrädare avseende
avlösar-/ledsagarservice ska kunna nås dygnet
runt alla veckans dagar.
Vid frånvaro, semester eller liknande, ska
kommunen informeras om ersättare för den
tiden
Kollektivavtal finns alternativt finns
kollektivavtalsliknande förhållanden där
motsvarande villkor gäller för företagets
anställda. Utföraren ska redovisa sina
kollektivavtalsförhållanden.

Resultat

Bedömt
esultat

Hur

Krav
Bakgrundsinformation
Antal kunder/brukare
Antal anställda (tillsvidare/vikarier)
Krav på ledning och personal

område

Enhet:
Åtgärd/handlingsplan

85
32

CV och intyg

Finns dokumenterat

1

Ja, finns schema

1

Har uppdrag 2 avlösare, 25 ledsagare
inom Hemtjänsten
Ringer till kommunen och informerar.
Ersätter varandra. Alltid någon av Ben och
Tanzina på plats

Uppvisa
dokument

1

1

Har avtal enligt KFO .

1

Ja. Dokumentation ser man i efterhand
hur person klarar. Kan ha veckovis
uppföljning om det känns osäkert.

1

4.3

All personal ska kunna tala, skriva och förstå det
svenska språket

4.3

Inom hemtjänsten ska minst 70% ha fullgjort
undersköterskeutbildning

Har 55 procent undersköterskor

Kan inte leva upp till lönekravet. Svårt att rekrytera
pga det. Sagt till personal att anmäla sig till
utbildning. Har många som går på utbildning.
2 Personal går kvällskurser.

4.3

Inom ledsagar- och avlösarservice ska minst 70 %
av personalen ha adekvat gymnasieutbildning.

Har 55 procent

2

Personal behöver bli klara med sina
utbildningar. Har även utvecklingsplan.

1

4.3

Rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov
avseende hur fortbildning och eventuell
handledning tillgodoses. Samtliga medarbetare
ska ha en individuell skriftlig
kompetensutvecklingsplan.

Rutin och plan
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Skriftlig introduktionsplan för ny personal finns

4.3

4.3
4.3

4.3
4.3
5.0

5.1

5.4
6.0

6.2

6.3
6.3

6.4

6.5

Introduktionsplan

Om anhöriganställning förekommer ska anhörig
ha behörighet att föra social journal. Den
anhöriganställde ska medverka på APT.
Alla medarbetare har informerats om
tystnadsplikt samt skrivit på avsedd blankett.
Samtlig personal har informerats om sin yttrandeoch meddelarfrihet
Samtlig personal ska bära identifikation så att
den är synlig för den ensklide. Företagslogga och
den enskildes namn ska framgå. Giltig
legitimation ska kunna uppvisas med företagsid.
Skriftliga rutiner för muta, gåva och testamente
finns
Krav på lokaler, teknik och miljö
Utföraren ska ha skriftliga rutiner för
nyckelhantering som inkluderar ut- samt
återlämning mot kvittens.
Miljöledningssystem eller likvärdigt dokument
finns och namngiven kontaktperson för
miljöfrågor finns.
Krav på verksamheten
Utföraren ska arbeta utifrån Upplands Bros
värdighetsgarantier och dessa ska vara kända av
all personal.
Utföraren ska samarbeta med kommunen (exvis
nattpatrull), övriga myndigheter, organisationer
och föreningar som kan ha betydelse för den
enskilde. Utföraren ska kunna redogöra för sin
externa samverkan.
Utföraren har medverkat vid möten som
kommunen kallat till
Rutin ska finnas för
agerande/anmälningsskyldighet vid misstanke
om barn som far illa 14 kap 1 SoL
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
finns dokumenterat med beskrivna processer,
aktiviteter och tillhörande rutiner
Egenkontroller genomförs regelbundet. Resultat
ska kunna uppvisas. Ex på egenkontroller kan
vara granskning av social dokumentation,
granskning av lokala rutiner, följsamhet till
hygienrutiner, jämförelser av den egna
verksamheten med tex öppna jämförelser
Skriftliga rutiner för arbetet med riskanalys finns
och riskanalyser genomförs regelbundet i
verksamheten.

Ja, i rutinpärm. Den lämnas även skriftligt
under introduktion.

1

Ja. Pratat med anhöriga. Har endast 2
anhöriganställda.

1 Uppföljning i oktober.

Ja

1

Nej.

2

Stickprov

Ja

1

Uppvisa rutin

Ja, i rutinpärm. Informerar även på APT

1

Rutin

Ja, i rutinpärm

1

Dokument

Ja, har en ansvarig för administration. Ska
komplettera efter mötet.

2

Ja.

1

Ja.

1

Ja

1

Ja.

1

Uppvisa
blankett

Rutin

Ledningssystem Ja. Gör stickprov hos kunderna för att ta
uppvisas
reda på hur kunden upplever tjänsten.

1

Egenkontroll

Egenkotroller finns men ytterligare
utveckling behövs av vad man har gjort
för att åtgärda det som visat sig i
egenkotroller och hur man avser att jobba
vidare med frågan. Kvalitetsberättelse
godkänns men kommer följas upp på ovan

1

Rutin

Ja

1
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Skriftliga rutiner finns för hantering av
synpunkter och klagomål
Skriftliga ruitner finns gällande
rapporteringsskyldighet (Lex Sarah) av
missförhållanden/risk för missförhållanden samt
hur utredning genomförs (inkl. åtgärder
genomförs) och kommuniceras till
6.5 socialnämnden.
Skriftliga ruitner för avvikelsehantering finns och
är kända av personalen
Kvalitetsberättelse skickas årligen till kommunens
6.5 representant senast 15/1.
Rutin för social dokumentation enligt SoL
6.6 och/eller LSS finns.
Skriftlig rutin finns för vad uppdraget som
kontaktman innebär. Utföraren ska även ha
skriftlig information att delge brukaren gällande
6.7 kontaktmannaskap.
Skriftlig rutin för när brukaren inte öppnar
dörren/inte går att nå på överenskommen tid ska
6.8 finnas
Skriftlig rutin för hur medarbetarna ska agera vid
6.8 dödsfall i hemmet
Utföraren ska kunna uppvisa att samtlig personal
har genomgått Vårdhygiens webbaserade
6.9 utbildning
Utföraren ska kunna uppvisa att samtliga
medarbetare årligen har genomgått utbildning i
6.10 munvård
I verksamheter där mat hanteras ska skriftliga
rutiner för livsmedelshantering och godkända
6.11 egenkontroller uppvisas
6.5

I de fall privata medel hanteras av utföraren ska
6.12 skriftliga rutiner för denna hantering uppvisas
Utföraren ska kunna uppvisa en riskbedömning
och handlingsplan över hur säkerheten
upprätthålls vid ex.vis brand, längre elavbrott,
6.16 översvämning m.m.
Skriftlig rutin för egenvård ska finnas (där det
tydligt beskrivs vad egenvård innebär och när det
används)
Övriga krav
Inställelsestid vid larmutryckning (trygghetslarm
07 00-22 00) är under 30 minuter.
Uppdrag/insatser påbörjas inom 24 timmar från
beställningen från biståndshandläggare (om inget
annat avtalats med brukaren)
Inaktuella verkställigheter tas bort ur
verksamhetssystemet inom rimlig tid

Rutin

Finns dokumenterat

1

Rutin och
intervju

Finns dokumenterat.

1

Rutin och
intervju

Finns dokumenterat.

1

ja

1

Ja, har ingen LSS

1

1

Rutin

Ja. Finns i hempärmen
Ja. All personal vet vad man ska göra.
Ringa till anhöriga och till kontoret. Ringer
112 om inte får tag på kunden.

Rutin

ja

1

Ja

1

Görs inte årligen.

2

Rutin och
egenkontroll

ja

1

Rutin

ja

1

Riskbedömning
Handlingsplan ja

1

ja

1

Kommer tas upp på LOV möte.

1

ja
ja

1
1

Rutin
Rutin och
skriftlig info till
brukaren

Rutin

1

Kontrolleras
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Används arbetskläder enligt SOSFS 2015 10
Manuell registering av tid ska användas i
undantagsfall. I hur hög grad används detta?

Stickprov

Efterregisterering av tid ska ske i undantagsfall. I
hur hög grad används detta?
Fungerar fakturering enligt gällande rutiner
Dokumentationsgranskning
Aktuell genomförandeplan finns för alla brukare
som beskriver vilka insatser som ska ges (hur och
när)
Genomförandeplanen uppdateras minst två
gånger per år
Genomförandeplanen har mätbara mål som
regelbundet följs upp
Regelbundna journalanteckningar finns i den
sociala journalen
Det finns beskrivet på vilket sätt brukaren
(företrädare) varit delaktig vid upprättandet av
genomförandeplanen
Genomförandeplan skickas till beställaren inom
14 dagar efter påbörjad insats
All dokumentation som rör den enskilde ska
förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand
och fukt.
Övriga noteringar
MEDELRESULTAT

ja.
Utvärderas ej då det varit problem med
systemet. Kommer nog bli bättre under
året.
Förslag på egenkontroll under 2020.

Intervju bistånd Ja
och utförare

1
1

1

1

Ja.
Ja, vid behov eller minst 1 eller 2 ggr per
år

1

Stickprov
Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

1
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Uppföljning av krav
Leverantör

Medelvärde Resultat
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1. Numrerade krav
Kraven i förfrågningsunderlag och avtal numreras för att lättare kunna identifieras och eftersökas.
2. Krav
Varje krav i förfrågningsunderlaget, avtalet eller det interna styrdokumentet beskrivs.
3. Värdering
Varje krav värderas och bedöms utifrån hur stor sannolikheten är att kravet inte kommer att uppfyllas och hur omfattande konsekvenserna skulle
kunna bli om kravet inte uppfylls. Vikten anges på en tregradig skala där en 3:a innebär stor vikt och en 1:a innebär liten vikt. Numreringen görs för
att kunna ställas i relation till resultatet. Värderingen är en subjektiv bedömning utifrån verksamhetens art och omfattning.
1= liten vikt
2= medelstor vikt
3=stor vikt
4. Gruppering
Många förfrågningsunderlag och avtal innehåller ett omfattande antal krav. För att få en bild av vilka krav som ställs kan det finnas behov av att
gruppera kraven. Det kan vara krav på leverantören eller på verksamheten. Kraven kan t ex utgå från Socialstyrelsens nationella indikatorer på God
vård som kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälsooch sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Kraven kan också vara formulerade utifrån process, struktur eller resultat. Detta skulle t ex kunna innebära ett processkrav som krav på rutiner för
nyckelhantering, strukturkrav som krav på antal personal och med viss utbildning och resultatkrav som t ex registrering i registrering eller
brukarnöjdhet.
5. Hur uppföljningen ska genomföras
Hur kravet ska följas upp måste definieras redan när kravet formuleras. Uppföljningen kan genomföras med olika metoder som t ex besök i
verksamheten, brukarundersökningar, registrering i olika register, kollegiegranskningar, oanmälda inspektioner.
6. När uppföljningen ska genomföras
När och hur ofta kraven ska följas upp år beroende av hur stor sannolikheten är att dessa inte kommer att uppfyllas och hur omfattande
konsekvenserna skulle kunna bli (riskanalys). En del krav ska kanske därför följas ofta och med stor regelbundenhet medan andra följs upp innan
avtalet tecknas eller vid oanmälda besök i verksamheten.
7. Vem eller vilken funktion som ska genomföra uppföljningen
Uppföljningen kan genomföras av olika personer eller funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
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Uppföljningen kan genomföras av olika personer el er funktioner i kommunen eller landstinget som t ex medicinskt ansvar g sjuksköterska (MAS),
kontroller, upphandlingsenhet. Uppföljningen kan i andra fall genomföras av den egna enheten och sedan redovisas för beställaren.
8. Resultat
Resultatet överensstämmer helt med kravet.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet.
9. Bedömt resultat på en numrerad skala, 1,2 eller3
Resultatet kan värderas på en tregradig skala. Detta blir då en subjektiv bedömning av i vilken omfattning som kravet är uppfyllt.
Resultat som helt överensstämmer med kravet bedöms som en 1:a.
Resultat som delvis överensstämmer med kravet bedöms som en 2:a.
Resultat som inte alls överensstämmer s med kravet bedöms som en 3:a.
10. Det bedömda resultat redovisat som en färg, grönt, gult eller rött
I den aktuella excel-filen översätts det bedömda resultatet till en färgmarkör,. vilket sker automatiskt utifrån hur resultatet bedömts på skalan 1-3.
Resultatet överensstämmer helt med kravet bedöms som en 1:a och redovisas med en grön färg.
Resultatet överensstämmer delvis med kravet bedöms som en 2:a och redovisas med en gul färg.
Resultatet överensstämmer inte alls med kravet bedöms som en 3:a och redovisas med en röd färg.
11. Åtgärd med anledning av resultatet
Resultaten kan innebära att åtgärder måste sättas in som t ex avdrag på ersättningen, plan över hur bristen ska åtgärdas. I bakgrunden kan det
finnas en lokal ”sanktionstrappa” från påpekande till uppsägning av avtal.
12. Uppföljning av åtgärd
Om resultatet har föranlett några åtgärder måste också dessa följas upp så att kraven kan garanteras.
GRAFEN
Grafen visar på vikten i relation till de bedömda resultatet. Stor vikt ( = 3) och dåligt resultat (=3) innebär att här bör extra uppmärksamhet läggas
och eventuella insatser göras.
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Avtalsuppföljning enligt LOV 2019 Proffssystern

4.0

4.1

4.1

4.1

4.3

4.3

4.3

Inom ledsagar- och avlösarservice ska minst 70 %
av personalen ha adekvat gymnasieutbildning.

4.3

Rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov
avseende hur fortbildning och eventuell
handledning tillgodoses. Samtliga medarbetare
ska ha en individuell skriftlig
kompetensutvecklingsplan.
Skriftlig introduktionsplan för ny personal finns

Bedömt
esultat

Resultat

7

Verksamheten ska ha en chef med relevant
dokumenterad högskoleutbildning om minst 180
hp och minst två års dokumenterad erfarenhet av
chefsuppdrag där det ingått budget-, drift- och
personalansvar inom relevant område.
H/AL CV och intyg
Verksamhetschef för eller dess företrädare
avseende hemtjänst ska kunna nås 07 00 – 22 00
alla veckans dagar.
H
Verksamhetschef eller dess företrädare avseende
avlösar-/ledsagarservice ska kunna nås dygnet
runt alla veckans dagar.
AL
Vid frånvaro, semester eller liknande, ska
kommunen informeras om ersättare för den
tiden
Kollektivavtal finns alternativt finns
kollektivavtalsliknande förhållanden där
motsvarande villkor gäller för företagets
anställda. Utföraren ska redovisa sina
Uppvisa
dokument
kollektivavtalsförhållanden.

All personal ska kunna tala, skriva och förstå det
svenska språket
Inom hemtjänsten ska minst 70% ha fullgjort
undersköterskeutbildning

4.3

Hur

Krav
Bakgrundsinformation
Antal kunder/brukare
Antal anställda (tillsvidare/vikarier)
Krav på ledning och personal

område

Enhet:

H

AL

Rutin och plan
Introduktionsplan

Finns dokument

1

Ja

1

Har inga uppdrag inom avlösarledsagarservice.

1

Ringer till kommunen och informerar.

1

Har Fora försäkring

1

Dokumentation är under granskning av
samordnare under hela verksamhetsåret.
Språktester görs innan anställning.
Ja. Utbildning till undersköterska kan ingå
i den personliga

1

Har inga uppdrag inom avlösarledsagarservice.
Har en anställd kvalitetsutvecklare. Har
som mål att ha 100 procent usk men svårt
då personal slutar efter genomgången
utbildning. Har både en generell och en
individuellt utvevklingsplan för de
anställda.
Ja, i rutinpärm. Den lämnas även skriftligt
under introduktion.

1

1

1
1

Åtgärd/handlingsplan
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Ja. Diskussion om hur det ska lösas när
anhöriganställningar ska upphöra
årsskiftet 2020/2021. Diskussioner och
planering pågår med de anhöriga.

Om anhöriganställning förekommer ska anhörig
ha behörighet att föra social journal. Den
anhöriganställde ska medverka på APT.
4.3

4.3
4.3

4.3
4.3
5.0

5.1

5.4
6.0

6.2

6.3
6.3

6.4

6.5

Alla medarbetare har informerats om
tystnadsplikt samt skrivit på avsedd blankett.
Samtlig personal har informerats om sin yttrandeoch meddelarfrihet
Samtlig personal ska bära identifikation så att
den är synlig för den ensklide. Företagslogga och
den enskildes namn ska framgå. Giltig
legitimation ska kunna uppvisas med företagsid.
Skriftliga rutiner för muta, gåva och testamente
finns
Krav på lokaler, teknik och miljö
Utföraren ska ha skriftliga rutiner för
nyckelhantering som inkluderar ut- samt
återlämning mot kvittens.
Miljöledningssystem eller likvärdigt dokument
finns och namngiven kontaktperson för
miljöfrågor finns.
Krav på verksamheten
Utföraren ska arbeta utifrån Upplands Bros
värdighetsgarantier och dessa ska vara kända av
all personal.
Utföraren ska samarbeta med kommunen (exvis
nattpatrull), övriga myndigheter, organisationer
och föreningar som kan ha betydelse för den
enskilde. Utföraren ska kunna redogöra för sin
externa samverkan.
Utföraren har medverkat vid möten som
kommunen kallat till
Rutin ska finnas för
agerande/anmälningsskyldighet vid misstanke
om barn som far illa 14 kap 1 SoL
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
finns dokumenterat med beskrivna processer,
aktiviteter och tillhörande rutiner
Egenkontroller genomförs regelbundet. Resultat
ska kunna uppvisas. Ex på egenkontroller kan
vara granskning av social dokumentation,
granskning av lokala rutiner, följsamhet till
hygienrutiner, jämförelser av den egna
verksamheten med tex öppna jämförelser
Skriftliga rutiner för arbetet med riskanalys finns
och riskanalyser genomförs regelbundet i
verksamheten.

Uppvisa
blankett

1 Uppföljning i oktober.

Ja
Ja, ingår i introduktion och tas upp på
APT.

1

Stickprov

Ja

1

Uppvisa rutin

Ja, i rutinpärm.

1

Rutin

Ja, i rutinpärm

1

Dokument

Ja, VD för företaget.

1

Ja.

1

Ja. Då det är anhöriganställningar ringer
inte anhöriga till nattpatrullen utan löser
det som uppstår även när de inte är i
tjänst då man bor tillsammans.

1

Ja

1

Ja. Hengameh ger exempel på när hon har
gjort en anmälan.

1

Rutin

1

Ledningssystem
uppvisas
Ja

1

Egenkontroll

Egenkotroller finns men ytterligare
utveckling behövs av vad man har gjort
för att åtgärda det som visat sig i
egenkotroller och hur man avser att jobba
vidare med frågan. Rapport godkänns
men kommer följas upp på ovan beskrivet

1

Rutin

Ja

1

44 Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV - ÄON 20/0080-1 Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LOV : Avtalsuppföljning Proffssystern 2019

6.5

Skriftliga rutiner finns för hantering av
synpunkter och klagomål
Skriftliga ruitner finns gällande
rapporteringsskyldighet (Lex Sarah) av
missförhållanden/risk för missförhållanden samt
hur utredning genomförs (inkl. åtgärder
genomförs) och kommuniceras till
socialnämnden.

6.5

Skriftliga ruitner för avvikelsehantering finns och
är kända av personalen
Kvalitetsberättelse skickas årligen till kommunens
representant senast 15/1.

6.6

Rutin för social dokumentation enligt SoL
och/eller LSS finns.

6.5

Skriftlig rutin finns för vad uppdraget som
kontaktman innebär. Utföraren ska även ha
skriftlig information att delge brukaren gällande
6.7 kontaktmannaskap.
Skriftlig rutin för när brukaren inte öppnar
dörren/inte går att nå på överenskommen tid ska
6.8 finnas
Skriftlig rutin för hur medarbetarna ska agera vid
6.8 dödsfall i hemmet
Utföraren ska kunna uppvisa att samtlig personal
har genomgått Vårdhygiens webbaserade
6.9 utbildning
Utföraren ska kunna uppvisa att samtliga
medarbetare årligen har genomgått utbildning i
6.10 munvård
I verksamheter där mat hanteras ska skriftliga
rutiner för livsmedelshantering och godkända
6.11 egenkontroller uppvisas
I de fall privata medel hanteras av utföraren ska
6.12 skriftliga rutiner för denna hantering uppvisas
Utföraren ska kunna uppvisa en riskbedömning
och handlingsplan över hur säkerheten
upprätthålls vid ex.vis brand, längre elavbrott,
6.16 översvämning m.m.

Rutin

Finns dokumenterat
Finns dokumenterat. Då det var
anhöriganställningar var det svårt att
utvärdera. Ansätllda uppgav att de ringer
till koontoret om det händer något och att
dom vet vart dokument finns för att göra
en anmälan.
Finns dokumenterat. Då det var
anhöriganställningar var det svårt att
utvärdera. Ansätllda uppgav att de ringer
till kontoret om det händer något och att
dom vet vart dokument finns för att göra
en anmälan.
Kvalitetsberättelsen har inkommit sent två
år i rad.
Ja, uppfölljning sker kontinuerligt av
samordnare i verskamhetssystemet och
rutin finns. Dokumentation sker via mobil.
I intervju framkommer att personal skriver
om det har varit sjukbesök, kontroll av
tänder, fall eller andra liknande
händelser.

Rutin och
skriftlig info till
brukaren

Ja. Vid frågan under intervju med anställd
framgår det att uppdraget
somkontaktperson är känt men då man
har en relation med brukaren gör man
mer än vad som ingår i uppdraget.

1

Rutin

ja

1

Rutin

ja

1

Ja

1

ja

1

Rutin och
egenkontroll

ja, egenkontroller utförs.

1

Rutin

ja

1

Riskbedömning
Handlingsplan ja

1

Rutin

Rutin och
intervju

Rutin och
intervju

1

1

1
1

1
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Skriftlig rutin för egenvård ska finnas (där det
tydligt beskrivs vad egenvård innebär och när det
används)
Övriga krav
Inställelsestid vid larmutryckning (trygghetslarm
07 00-22 00) är under 30 minuter.
Uppdrag/insatser påbörjas inom 24 timmar från
beställningen från biståndshandläggare (om inget
annat avtalats med brukaren)
Inaktuella verkställigheter tas bort ur
verksamhetssystemet inom rimlig tid
Används arbetskläder enligt SOSFS 2015 10

Rutin

ja

1
1

Kontrolleras

Går itne att utvärdera då brukarna inte
har larm

ja
ja

1
1

ja. Tvättmaskin finns på kontoret.
Finnsäven lokal i Kungsängen dit personal
kan gå om de behöver.
Utvärderas ej då det varit problem med
systemet. Utförare uppger att det
fungerat ganska bra men att 15-20
procent blir fle i systemet. Det är dessa
registreringar som ändrats manuellt.

1

H

H

Stickprov

Manuell registering av tid ska användas i
undantagsfall. I hur hög grad används detta?

Efterregisterering av tid ska ske i undantagsfall. I
hur hög grad används detta?
Fungerar fakturering enligt gällande rutiner

1

1

Intervju bistånd Endast i de fall där registrering inte
och utförare
fungerat. Se ovan.

1

Dokumentationsgranskning

Aktuell genomförandeplan finns för alla brukare
som beskriver vilka insatser som ska ges (hur och
när)
Genomförandeplanen uppdateras minst två
gånger per år
Genomförandeplanen har mätbara mål som
regelbundet följs upp
Regelbundna journalanteckningar finns i den
sociala journalen
Det finns beskrivet på vilket sätt brukaren
(företrädare) varit delaktig vid upprättandet av
genomförandeplanen
Genomförandeplan skickas till beställaren inom
14 dagar efter påbörjad insats
All dokumentation som rör den enskilde ska
förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand
och fukt.

Stickprov

Ja. Vi pratar om vikten av att utveckla
genomförandeplaner inför att
anhöriganställningar ska upphöra. Detta
då anhöriga som vårdar sina egna
anhöriga kan ha mycket information som
inte hamnar i dokument då man vet hur
och vad som ska gneomföras.
Dokumentation som finns är godkänd.

1

Stickprov

Ja eller vid ny insats.

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

Stickprov

Ja

1

Stickprov

Ja

1
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Övriga noteringar
MEDELRESULTAT

översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - ÄON 20/0130-3 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Socialkontoret

Vår beteckning

ÄON 20/0130

1 (4)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan
för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med
samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag,
FÖP Kungsängen 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Kungsängen ligger särskild
fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25
september 2020.
Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen,
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.
Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta
tillvara på äldre samt äldre äldres bostadsbehov vid framtida planering.
Kontoret ser även positivt på visionen att utveckla centrumhandeln och göra
den mer tillgänglig och lätt att orientera i, att utveckla strandpromenader i
Kungsängen samt att utveckla kollektivtrafiken och Kungsängens
pendeltågsområde.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020



Bilaga 1 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen i Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9
juni 2020



Bilaga 2 – FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020



Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040,
Kungsängen

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

ÄON 20/0130

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag,
FÖP Kungsängen 2040, på samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP). Tjänstepersoner ifrån kommunens andra kontor har deltagit i arbetet
genom en referensgrupp samt i workshops. Samrådshandlingarna är en
fördjupning av Upplands-Bros rådande översiktsplan ÖP 2010. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag.
I FÖP Kungsängen ligger särskild fokus på miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. FÖP:en ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas i
Kungsängen samt var det kan förtätas med bostäder och hur Kungsängen ska
rustas för att klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och
översvämningar. FÖP:en tar även upp hur Kungsängens torg kan fortsätta att
utvecklas som en trygg och levande plats samt hur stationsområdet kan
utvecklas.
Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25
september 2020. Förslaget med alla bilagor finns att se på biblioteken i Bro och
Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Socialkontorets synpunkter
Äldre- och omsorgsnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som
ansvarar för omsorg av äldre och personer med hemtjänstinsatser och vård- och
omsorgsboende samt det förebyggande arbetet mot dessa målgrupper.
I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288
som besvarade enkäten, att de har ett underskott utav bostäder. Trots att det har
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt
att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden. Det gäller grupper såsom
nyanlända, personer med funktionsvariationer eller de som lever på
försörjningsstöd men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.
Under nästkommande decennium kommer de stora barnkullarna som är födda
under 1940-talet att bli 80 år eller äldre, denna målgrupp kallas även äldre
äldre. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer antalet invånare som är
över 80 år i Sverige att öka med över 50 procent mellan åren 2019 och 2030.
Målgruppen äldre äldre håller sig friska längre än tidigare generationer men
brukar efterhand få försämrad syn och hörsel samt nedsatt rörlighet. En nedsatt
funktion i kroppen hos denna målgrupp kräver anpassade bostäder och
boendemiljöer. Enligt Boverket så saknar stora delar utav kommunernas
ordinarie bostadsbestånd idag en tillgänglighet för personer med nedsatt
rörlighet. Det kan till exempel vara att det saknas hiss i huset eller den äldre
inte kommer fram till hissen utan att behöva gå i några trappsteg. Många äldre
har, enligt Boverket, idag en bostad som blir svår att bo kvar i om rörligheten
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0130

försämras. Boverket för fram att flyttfrekvensen hos äldre idag generellt är låg.
Ett incitament till att kunna flytta är ett utbud av boendealternativ som är
fysiskt tillgänglig för målgruppen men även tilltalande i övrigt samt
ekonomiskt rimlig.1
Socialkontoret anser att FÖP Kungsängen 2040 förslag på att stärka
Kungsängens identitet som tätort genom att fortsätta förtäta Kungsängen
centralt är positivt. Kontoret anser att en förtätning utav tätorten vore mycket
lämpligt för olika boendeformer till målgruppen äldre. Boendeformer för äldre
såsom tillgänglighetsanpassade seniorbostäder, kollektivboenden eller andra
riktade livsstilsboenden till invånare över 55 år. Målgruppen får dessutom en
närhet till Kungsängens torg med dess mataffärer, apotek, Systembolag och
tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär och flera restauranger, vårdcentral
och tandläkare. Det finns även en närhet till pendeltågsstation, kommunhus och
kulturhus.
Socialkontoret anser att det är positivt med en vision i FÖP Kungsängen 2040
att utveckla centrumhandeln och göra den mer tillgänglig och lätt att orientera
i. Detta gynnar de invånare som har nedsatt rörlighet, syn och hörsel och som
kan vara beroende utav rollator och/eller rullstol att ta sig fram.
Vidare ställer sig kontoret bakom utvecklingsinriktningen att göra
Kungsängens strandpromenad mer tillgänglig och stärka kopplingen till
Mälaren och sjöarna. Även stråken längs med Mälaren och Lillsjön- Örnässjön
ska stärkas. Utvecklingen av dessa promenader kan bidra till en ökad folkhälsa
hos Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper genom promenader vilket är
Socialkontoret tycker även att förslaget att utveckla kollektivtrafiken och
Kungsängens pendeltågsområde är bra. Målgruppen äldre har kanske inte
samma tillgång till bil som tidigare i livet och kan således vara beroende utav
kollektivtrafik för att handla, göra ärenden eller besöka släktingar och vänner.
En utveckling utav kommunens kollektivtrafik gynnar även de anställda inom
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som tar sig till sina arbeten med
pendeltåg eller buss samt de anhöriga som ska besöka släktingar i kommunen.
Slutligen så anser Socialkontoret det är positivt att FÖP Kungsängen 2040 ska
skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till skugga
vid skolor, äldreboenden och centrum. Detta ska ske genom till exempel ett
stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta
vid höga temperaturer. Termen äldreboende bör dock bytas ut till vård- och
omsorgsboende eller särskilda boendeformer för äldre.

1

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/
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Vår beteckning

ÄON 20/0130

Barnperspektiv
Utsänt förslag på FÖP Kungsängen 2040 har ett tydligt barnperspektiv då det
är ett utav fyra uttalade teman. Detta innebär att samtliga barn och ungdomar
som är anhöriga till personer med insatser inom Äldre- och omsorgsnämnden
verksamhetsområden har samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar
i kommunen. De anhöriga barnens perspektiv och åsikter ska såldes
genomsyra planeringen utav Kungsängen tätort med sikte på år 2040.

Socialkontoret

Bilagor
1. Missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9 juni 2020
2. Bilaga 2 – FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020
3. Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040,
Kungsängen
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS
15/0261
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MISSIV
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

9 juni 2020

KS 15/0261
Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Samråd
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 67 §
sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande
översiktsplan ÖP 2010. Varmt välkommen att delta!
FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi
tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och
levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen
lättare och roligare för barn att orientera sig i.
Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i Miljöbalken.
Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era
tankar om.
Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS
15/0261”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter
senast den 25 september 2020.
Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på
Samhällsbyggnadskontoret.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1,
Kungsängen.
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tatort.

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 67.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040.
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen.
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-06-09

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Susanna Evert
den 9 juni 2020 16:24
Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och
arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kulturoch fritidsnämnden; Tekniska nämnden
E-post 1 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040
20200609 Missiv_FÖP Kungsängen.pdf; 20200609 Remisslista_FÖP
Kungsängen.pdf; KS 15_0261-9 Protokollsutdrag från KS 20200527 §
67.pdf; 20200609 FÖP Kungsängen.pdf;
Planeringsförutsättningar_20200609.pdf

E-post 1 av 2
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun

SAMRÅD
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i Upplands-Bro, FÖP Kungsängen 2040
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 15/0261
Ta del av bifogad information.
Samråd om förslaget pågår tisdagen den 9 juni 2020 – fredagen den 25 september 2020.
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplandsbro.se/tatort.
Planhandlingarna som samråds är:
 Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 (planförslag).
 FÖP Kungsängen 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen.
 FÖP Kungsängen 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på Kungsängens bibliotek och
biblioteket i Brohuset i Bro centrum.
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior.
Synpunkter på förslaget ska senast fredagen den 25 september 2020 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplandsbro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 15/0261”.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret.

Med vänliga hälsningar
Susanna Evert
Översiktsplanerare
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Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-581 693 08
susanna.evert@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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MISSIV
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

9 juni 2020

KS 15/0261
Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Samråd
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 67 §
sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande
översiktsplan ÖP 2010. Varmt välkommen att delta!
FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi
tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och
levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen
lättare och roligare för barn att orientera sig i.
Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i Miljöbalken.
Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era
tankar om.
Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS
15/0261”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter
senast den 25 september 2020.
Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på
Samhällsbyggnadskontoret.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1,
Kungsängen.
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tatort.

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 67.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Kungsängen 2040.
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen.
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-06-09

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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REMISSLISTA

Datum

Vår beteckning

2020-06-09

KS 15/0261

Remisslista för samråd av
Förslag till
Fördjupad översiktsplan för Kungsängen i Upplands-Bro,
FÖP Kungsängen 2040
Myndigheter, grannkommuner med flera:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Stockholms län
Sigtuna kommun
Upplands Väsby kommun
Järfälla kommun
Ekerö kommun
Håbo kommun
Region Stockholm TRF
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Försvarsmakten, Högkvarteret
Käppalaförbundet
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
Sjöfartsverket
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska kraftnät
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Energidistribution Sverige AB
IP-Only
Skogsstyrelsen
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro
Gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands-Bro
Äldre- och omsorgsnämnden i Upplands-Bro
Socialnämnden i Upplands-Bro
Kultur- och fritidsnämnden i Upplands-Bro
Tekniska nämnden i Upplands-Bro
Pensionärsrådet i Upplands-Bro
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Tillgänglighetsrådet i Upplands-Bro
Anhörigrådet i Upplands-Bro
Näringslivsrådet i Upplands-Bro
Ungdomsrådet i Upplands-Bro
Föreningar och organisationer:
Damernas Företagsbyrå
Upplands-Bro LRF
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen region Stockholm
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Folkkyrkan i Upplands-Bro
Församlingen Arken
Förs. Kristna Gemenskapen Bro
Jehovas Vittnen UB
Kungsängens Baptistförsamling
Svenska kyrkan Bro
Svenska kyrkan Kungsängen
Bro IK
Kungsängens IF
Upplands-Bro Ryttarförening
Sofielunds Golfklubb
Bro Hof Slott Golf Club
Bro-Bålsta Golfklubb
Kungsängens Golf Club
Kungsängens Kanotklubb
Kungsängens Båtsällskap
Mälarstrandens Båtklubb
Båtsällskapet Arken
Bro Båtklubb
Ängsholmens Båtsällskap
Bro Sportfiskeklubb
SPF Vikingarna
PRO Kungsängen
PRO Bro
Kalevan Senorit
HSO Järfälla/Upplands-Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Svensk Handel Region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Saltsjön - Mälarens Båtförbund
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Därutöver skickas brev med information om samrådet till större markägare i
kommunen som kan komma att påverkas av planförslaget.
Ett vykort med information om samrådet skickas också till boende och verksamma i
Bro och Kungsängen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för
Kungsängens tätort - Samråd
Dnr KS 15/0261

Beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för
hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka
kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden.
Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och
visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av
kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27



Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för
Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av
Kungsängen den 25 september 2013 § 123.



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



Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019.



Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018.



Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.



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



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



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



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



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



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



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.
Beslutet skickas till:


Enligt remisslista.
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Kungsängen år 2040 - en sammanhållen tätort som följer landskapet
Ortens historia och karaktär
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000 (2019) invånare och kommunens bredaste serviceutbud. I Kungsängen finns pendeltågstation
och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik mellan
Stockholm och Kungsängen. Fyrspårsutbyggnaden
mellan Tomteboda-Kallhäll kan förbättra turtätheten
ytterligare. De senaste åren har det byggts mycket i
Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. De centrala delarna förtätas alltmer.
En ung tätort uppvuxen kring pendeltågsstationen
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och bygden har länge varit bebodd. Tätorten Kungsängen är
dock en relativt ung samhällsbildning som vuxit fram
vid järnvägsstationen. Området runt den nuvarande
stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick
järnvägsförbindelsen. Ett fåtal byggnader fanns koncentrerade dels vid Kungsängens kyrka, dels kring det
lilla sockencentrum som vuxit fram utmed den gamla
landsvägen, vid gården Tibble. Området där nuvarande centrum ligger började bebyggas först i mitten
av 1920-talet. År 1968 började de första pendeltågen
rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje.
Tätortens relativt unga historia med prägel av senmodernismens planeringsideal har resulterat i en
karaktär av bostadsförort snarare än av småstad.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och
trafikmatas separat. Detta medför att många områden
är ganska homogena, men också att det finns gott om
gröna ytor och att trafiksäkerheten är hög.
Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer bevarade i
centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och
Ekhammars gård minner om den jordbruksbygd som
centrala Kungsängen en gång var.
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Kungsängen år 2040
Kungsängen ska utveckla fler av stadens
kvaliteter
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta drag
skiljer Kungsängen från Bro, och är något som ska
utvecklas vidare och stärkas. Stationsområdet ska anpassas efter en större befolkning och fler funktioner.
Vi ska fortsätta att förtäta i centrumnära lägen, med
arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet
och stärker platsens identitet. På detta sätt förstärks
också befolkningsunderlaget för service, och Kungsängens torg kan fortsätta vara det största torget i kommunen och en gemensam mötesplats för alla som bor
här.
Kungsängen ska få spreta - men de ol ka delarna
ska hänga ihop
Kungsängen är blandat. Villor från olika tider samsas
med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden,
höghus med utsikt över Mälaren och inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla representerade. Denna spretighet är
något vi ska värna om. Men för att Kungsängen ska
kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att stärka
den röda tråden och de sammanhållande funktionerna
för Kungsängen som helhet.
Orten är utdragen på längden och avstånden mellan
Kungsängens olika delar kan upplevas som långa. I
de projekt som pågår i ”mellanrummen” mellan områden av tät bebyggelse ska fokus vara på kopplingar
och sammanhang. I Kungsängen år 2040 har det nya
området Rankhus bidragit till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning
i centrala lägen bidrar till att koppla ihop centrala
Kungsängen och Tibble, samtidigt som Gröna Dalen
bevaras och värnas som ett blågrönt stråk.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling 2020 06 09.

Kungsängen ska utnyttja sitt läge nära naturen
och vattnet
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är gångavstånd från centrala Kungsängen
till mälarstrand, sjöar, naturreservat, friluftsområden
och bitvis dramatisk natur. I Kungsängen år 2040
har vi dragit ytterligare nytta av närheten till naturen
och vattnet. Nya och tydligare kopplingar gör att man
snabbare och lättare kommer ner från centrum till
strandpromenaden längs Mälaren, som har utvecklats
med gång- och cykelväg. Gröna udden har utvecklats
som mötesplats för samvaro, rekreation och lek vid
Mälaren, ett stenkast från centrum. Rankhus är byggt
på ett sätt som gör det lätt att ta sig genom det nya området till målpunkterna längs vattnet.
Vi står fast vid att grönkilen bör värnas och
utvecklas
Mellan Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som
är en grönkil av både regional och lokal betydelse.
Vikten av att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull,
liksom för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är
stor. Vi står fast vid ställningstagandet att grönkilen
bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. Den gröna kopplingen i kartan
visar att grönstrukturens värden och funktioner bör
bevaras, stärkas och vidareutvecklas i samband med
planeringen och exploateringen av områdena i nordvästra Kungsängen. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.
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Kungsängens torg
Vid Kungsängens torg finns allt man behöver
Kungsängens torg är det största centrumtorget i
kommunen. Här finns mataffärer, apotek, Systembolag och tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär
och flera restauranger, vårdcentral och tandläkare.
Med pendeltågsstation, kommunhus och kulturhus,
kommersiell service och ett nyrenoverat torg, har
Kungsängens torg goda förutsättningar att stärkas ytterligare som den mest centrala mötesplatsen i kommunen.
Kungsängens torg är ett mindre centrum nära större
kommersiella handelsplatser som Jakobsberg och
Barkarby. Torget behöver ha sin egen identitet där
fokus inte bara är handel, utan också lek och samvaro
för alla åldrar. Med en utbyggd stationsmiljö, en bättre
orienterbarhet i de centrala delarna och en tydligare
koppling till strandpromenaden och vattnet skulle
Kungsängens centrum bli en mer levande och trivsam
mötesplats än det är idag.

Torget ska utvecklas med en tydligare struktur, mer
konst och lekytor för barn. Det ska finnas plats för
bilarna, men inte på bekostnad av människorna. Den
service som finns ska stärkas och få möjlighet att utvecklas i takt med den växande befolkningen.
Utmaningar:
• Kungsängens torg är fragmenterat och svårt att
få överblick över. I praktiken består det av flera
mindre torg som skiljs åt av byggnader som står
mitt i centrum. Det är svårt att orientera sig för
såväl gående som bilister och det är otydligt var
det kommersiella utbudet börjar och slutar.
• I dagens centrum finns inte tillräckligt med lokaler för befintliga företag att utöka sin verksamhet. Inte heller finns det mycket plats för
nyetableringar.
• Det är ont om parkeringsplatser i relation till behovet. Samtidigt upptar de stor del av den centrala
ytan och dominerar delar av torget.

Inspirationsbilder från Lunds kommun, Konsul Olssons plats i Helsingborg och Kungsängens torg i julbelysning
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Det här ska vi göra:
Öka orienterbarheten
Torgets gestaltning ska anpassas för att tydliggöra
centrums tyngdpunkter och stråk och få det att hänga
ihop bättre. På sikt kan byggnader behöva ersättas och
nya byggas för att ge möjlighet att utveckla handelsoch serviceutbudet, skapa mer stadskänsla och öka
orienterbarheten. Det ska också bli lättare både att gå
och att köra bil i området.
Göra plats för aktivitet och lek i stadsrummet
Att öka orienterbarheten handlar också om att skapa
målpunkter, mötesplatser och stadsrum som människor dras till och känner igen. Kungsängens torg ska
i framtiden erbjuda fler ytor som lockar till lek och aktivitet.
Att stärka torget med lekytor för barn, offentlig
konst och lekfull arkitektur ska bidra till att göra
Kungsängens torg till en mer levande och trygg plats
där människor vill vara.
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna
två externa handelsplatser: Brunna Park handelsplats
och Skällsta. Handeln i Bro och Kungsängens centrum
består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär,
kemtvätt etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett
större utbud och mer sällanköpshandel (Stora COOP,
Willys, Biltema, Plantagen etc.). De externa handelsplatserna är de lokala centrumens största konkurrenter
om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala
utbudet inom kommunen blir större och mer varierat.

Utmaningar:
• Kungsängens torg ska vara den gemensamma mötesplatsen för alla invånare, samtidigt som det behövs närservice på närmare håll i Brunna, Tibble
och Norrboda. De lokala torgen konkurrerar i viss
mån med Kungsängens torg, som behöver erbjuda
något mer än närhandel.
• De relativt långa avstånden och den bristande
kopplingen mellan Kungsängens olika delar innebär en särskild utmaning i att identifiera och utveckla de gemensamma målpunkterna.

Kungsängen behöver både gemensamma och
lokala målpunkter och service
Kungsängen är geografiskt uppdelat i fyra områden med
relativt tät bebyggelse: centrala Kungsängen, Brunna,
Norrboda och Tibble (dit man kan räkna Lillsjöområdet
och Sylta). De olika delarna har sina egna målpunkter
och närservice, men behöver också något gemensamt
där människor från olika områden kan mötas.

Det här ska vi göra:
Utveckla Kungsängens torg som det gemensamma
torget
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det
viktigt med en gemensam mötesplats för alla boende
i kommunen. Kungsängens torg är inte lika nära och
lättillgängligt för alla, men det ligger vid pendeltågs-

Snedbild Kungsängens IP och Norrboda. Bilder aktiviteter från Mostphotos.
16

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling 2020 06 09.

stationen och är det naturliga navet i Kungsängen. Vi
ska stärka torgets position och funktion som kommuncentrum genom att utveckla stationsområdet, fortsätta
att förtäta centralt, och på längre sikt genom förändring av torgets struktur.
Utveckla Kungsängens IP som en gemensam mötesplats för unga i kommunen
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering
i den geografiska mitten av tätorten. Den är relativt
lättillgänglig från både centrala Kungsängen, Tibble,
Brunna och Norrboda. Som sådan är den en unik plats
i Kungsängen, och har utmärkta möjligheter att fortsätta vara ett nav för många unga i kommunen. IP ska
fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och vuxna.
Barriäreffekten av E18 och Granhammarsvägen ska
minskas och kopplingen till Gröna dalen ska stärkas
med till exempel en gång- och cykelbro.
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Infrastruktur
Vägstrukturen i Kungsängens tätortsområde är till stor
del formad efter 1960- och 70-talens riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag. Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk
och i princip de enda biltrafikförbindelserna mellan
tätortens olika delar. Vägarna är entrévägar till Kungsängen från E18 och från Bro och Järfälla.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet. Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, men det
kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen
vid stationen och framkomligheten kan bli besvärlig
vid trafikplatserna. Dessutom riskerar Mätarvägen i
Brunna industriområde att överbelastas med fullt utbyggd lager- och logistikverksamhet.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• Entréerna till Kungsängen från E18 och Bro/Bålsta är otydliga.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.

Kopplingarna v ktiga när Rankhus byggs ut
Förändringar i vägnätet kommer att behövas för att
knyta ihop exploateringsområden med befintligt vägnät. Det kan också behövas nya väglänkar för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopplingar i det lokala vägnätet.
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att knyta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar.
Bland annat behöver Hjortronvägen öppnas upp för
biltrafik för att skapa en alternativ väg över Gröna
Dalen, och Rankhus första etapp måste kopplas ihop
med Kungsängens trafikplats och Västra Rydsvägen.
Senare etapper norrut behöver även kopplas ihop med
Brunna.

Det ska bli lättare att ta sig till vattnet och ut i
naturen
Gång- och cykelvägnätet i Kungsängens tätortsområde är relativt väl utbyggt och sammanhängande. På
sina ställen finns det dock brister i nätet vad gäller utformning och kopplingar till och mellan viktiga målpunkter. Det saknas till exempel tydliga gångstråk från
Kungsängens centrum ner till vattnet, kopplingarna till
Lennartsnäshalvön och Lillsjön-Örnässjön naturreservat behöver stärkas, och det ska bli lättare att ta sig
mellan Brunna och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
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Utveckla kopplingar för gående mellan Kungsängens centrum och Mälaren
Den direkta närheten till Mälaren är en av Kungsängens största värden. Idag är det lätt att ta sig ner till
vattnet och badplatsen Gröna udden med bil, medan
gångvägarna är väldigt otydliga. De gena kopplingar-
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na från centrum till vattnet genom villaområdet behöver stärkas för att tillgängliggöra Mälaren ytterligare
för alla Kungsängenbor.
Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga
transporterna till den växande lager- och logistikverksamheten i Brunna bör alternativa förbindelser till
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats.
Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet
En gång- och cykelbro föreslås över Granhammarsvägen för att skapa en trafiksäker passage mellan
Norrboda och Kungsängens IP. För att avlasta Pettersbergsvägen och få ett robustare vägnät föreslås en ny
vägkoppling mellan Granhammarsvägen och handelsområdet.
Verka för en komplett trafikplats i Kungsängen
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få
större kapacitet då tätorten växer. Den behöver också
dubbelriktas.
Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till Kungsängen är de punkter där man upplever att man kommer in i tätorten utifrån. För boende
i Kungsängen som kommer hem från jobbet eller resan är det kanske den punkt där man känner att man
är ”hemma”. För att stärka Kungsängens identitet i regionen pekar vi ut dessa entréer där gestaltningen och
orienterbarheten är extra viktig.
Låta Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
För att utveckla en tydlig och välkomnande huvudgata
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6
kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning Kommunen har utvidgat arbetet till att göra en
hållbarhetsbedömning Den uppfyller miljöbalkens krav
men låter även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedömas Arbetet har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i
större utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört
med nollalternativet Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget
och planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv Hållbarhetsbedömningen
utgår från att planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt detaljplanering
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget
vara mer hållbart jämfört med nollalternativet för alla
studerade aspekter När det gäller arbetsmarknad och
näringsliv samt befolkning och bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras I planförslaget tillkommer
dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden
Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Kungsängen Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget
också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och
robusthet Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet Planförslaget stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation och ökar
tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer
Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och Kungsängens IP pekas ut som plats för
olika typer av aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget
vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer är borttagna i planförslaget Jordbruksmark berörs i
lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande
samspel mellan landsbygd och tätort saknas

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart när det gäller
klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och vattenkvalitet Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än nollalternativet, gällande
till exempel utbyggd laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling
av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning
av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall och en
prioritering gällande utbyggnadsordning
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda
ytor För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs
Planförslaget bedöms också vara mer hållbart gällande
ekosystem och biologisk mångfald Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om att befintliga
naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras
För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara något
mindre hållbart än nollalternativet då svaga samband
som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare En ekodukt planeras dock över E18 och effekten behöver studeras vidare
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga Förtätning innebär att bebyggelse kan
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp
till luft och risker
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar” Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta Denna bilaga är motsvarande för tätorterna
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016 Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten

utgör ett underlag till tätortsplanerna Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Mälardalsregionen

±
Uppsala

Norrtälje kommun

Västerås

Enköping
Sigtuna kommun

Bålsta

Köping

Upplands-Bro Upplands Väsby
kommun
kommun

Österåker kommun

Järfälla
kommun

Eskilstuna

Ekerö kommun

Strängnäs

Stockholm
kommun

Södertälje kommun
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Haninge kommun

Värmdö kommun
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt
I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen

Mellankommunala och regionala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen
Avvikelser från RUFS 2050
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort avviker från RUFS 2050 genom att peka ut Norra Stäksön för
bebyggelse Detta finns inte utpekat i RUFS:en
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad)
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-

net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi
Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18 Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte
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Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna Inom tätorten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats

8

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär
att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon Syftet med vat-
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tenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren Detta för att säkra tillgången
till dricksvatten på lång sikt
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt

Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse
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FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon
Riksintresse för kraftledningar
De kraftledningar som går genom kommunen ligger utanför
tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de
fördjupade översiksplanerna Däremot utgör den kapacitetsbrist som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen ett
hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga
bostäder och verksamheter Kommunens utbyggnadsplaner
innebär på motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en
del av länets begränsade elkapacitet
Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de

fördjupade översiktsplanerna för tätorterna
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller
Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet)
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag Hanteringen av riksintresset för
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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Vattenplanering
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
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Tryckta källor:
• Miljöbalken.

Burcin Sahin

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Bro kulturmiljöer WSP, 2019

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019

• RUFS 2050.

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

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1 Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001 Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun Samhällsbyggnadskontoret, 2019
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun Samhällsbyggnadskontoret, 2019
• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, januari 2019
• Kommunövergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-2020

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns GISdatabas

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18
• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige

Copyright kartor:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011

• Tätortskartan Stockholms län

• Lantmäteriet
• Länsstyrelsen

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

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020 06 09

53

45 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - ÄON 20/0130-3 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : ÄON yttrande FÖP 2040 Kungsängen

45 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - ÄON 20/0130-3 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : ÄON yttrande FÖP 2040 Kungsängen

Äldre- och omsorgsnämnden

Datum

2020-09-24

Äldre-och omsorgsnämnden anser att FÖP Kungsängen 2040 förslag på att
stärka Kungsängens identitet som tätort genom att fortsätta förtäta Kungsängen
centralt är positivt. Nämnden anser att en förtätning utav tätorten vore mycket
lämpligt för olika boendeformer till målgruppen äldre. Boendeformer för äldre
såsom tillgänglighetsanpassade seniorbostäder, kollektivboenden eller andra
riktade livsstilsboenden till invånare över 55 år. Målgruppen får dessutom en
närhet till Kungsängens torg med dess mataffärer, apotek, Systembolag och
tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär och flera restauranger, vårdcentral
och tandläkare. Det finns även en närhet till pendeltågsstation, kommunhus och
kulturhus.
Äldre-och omsorgsnämnden anser att det är positivt med en vision i FÖP
Kungsängen 2040 att utveckla centrumhandeln och göra den mer tillgänglig
och lätt att orientera i. Detta gynnar de invånare som har nedsatt rörlighet, syn
och hörsel och som kan vara beroende utav rollator och/eller rullstol att ta sig
fram.
Vidare ställer sig nämnden bakom utvecklingsinriktningen att göra
Kungsängens strandpromenad mer tillgänglig och stärka kopplingen till
Mälaren och sjöarna. Även stråken längs med Mälaren och Lillsjön- Örnässjön
ska stärkas. Utvecklingen av dessa promenader kan bidra till en ökad folkhälsa
hos Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper genom promenader vilket är
Äldre-och omsorgsnämnden tycker även att förslaget att utveckla
kollektivtrafiken och Kungsängens pendeltågsområde är bra. Målgruppen äldre
har kanske inte samma tillgång till bil som tidigare i livet och kan således vara
beroende utav kollektivtrafik för att handla, göra ärenden eller besöka
släktingar och vänner. En utveckling utav kommunens kollektivtrafik gynnar
även de anställda inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som tar sig
till sina arbeten med pendeltåg eller buss samt de anhöriga som ska besöka
släktingar i kommunen.
Slutligen så anser äldre-och omsorgsnämnden det är positivt att FÖP
Kungsängen 2040 ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom att
bevara och lägga till skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. Detta ska
ske genom till exempel ett stärk mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer. Termen äldreboende bör
dock bytas ut till vård- och omsorgsboende eller särskilda boendeformer för
äldre.

Tina Teljstedt
Ordförande äldre-och omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Kommunledningskontoret
Datum

Kommunledningskontoret

Vår beteckning

ÄON 20/0131

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för
Bro, FÖP Bro 2040
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för
Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag,
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Bro ligger särskild fokus
på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 september
2020.
Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.
Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta
tillvara på äldre samt äldre äldres bostadsbehov vid framtida planering.
Kontoret ser därför positivt på att FÖP Bro 2040 ger förslag på attraktiva
boendeformer till seniorer. Socialkontoret ställer sig även sig bakom tanken att
aktivera området runt omkring torget för att skapa liv och öka tryggheten, att
införa gemensam odling samt att utveckla kollektivtrafiken samt
pendeltågstrafiken i Bro.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2020



Bilaga 1 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro
i Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020



Bilaga 2 – FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020



Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över förslag FÖP
2040, Bro

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

Vår beteckning

ÄON 20/0131

Kommunledningskontoret

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag,
FÖP BRO 2040, på samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP). Tjänstepersoner ifrån kommunens andra kontor har deltagit i arbetet
genom en referensgrupp samt i workshops. Samrådshandlingarna är en
fördjupning av Upplands-Bros rådande översiktsplan ÖP 2010. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag.
I FÖP Bro ligger särskild fokus på miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. FÖP:en ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas i
Bro samt var det kan förtätas med bostäder och hur Bro ska rustas för att klara
av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.
FÖP:en tar även upp hur Bro torg kan fortsätta att utvecklas som en trygg och
levande plats samt hur stationsområdet kan utvecklas.
Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 september
2020. Förslaget med alla bilagor finns att se på biblioteken i Bro och
Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Socialkontorets synpunkter
Äldre- och omsorgsnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som
ansvarar för omsorg av äldre och personer med hemtjänstinsatser och vård- och
omsorgsboende samt det förebyggande arbetet mot dessa målgrupper.
I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288
som besvarade enkäten, att de har ett underskott utav bostäder. Trots att det har
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt
att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden. Det gäller grupper såsom
nyanlända, personer med funktionsvariationer eller de som lever på
försörjningsstöd men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.
Under nästkommande decennium kommer de stora barnkullarna som är födda
under 1940-talet att bli 80 år eller äldre, denna målgrupp kallas även äldre
äldre. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer antalet invånare som är
över 80 år i Sverige att öka med över 50 procent mellan åren 2019 och 2030.
Målgruppen äldre håller sig friska längre än tidigare generationer men brukar
efterhand få försämrad syn och hörsel samt nedsatt rörlighet. En nedsatt
funktion i kroppen hos denna målgrupp kräver anpassade bostäder och
boendemiljöer. Enligt Boverket så saknar stora delar utav kommunernas
ordinarie bostadsbestånd idag en tillgänglighet för personer med nedsatt
rörlighet. Det kan till exempel vara att det saknas hiss i huset eller den äldre
inte kommer fram till hissen utan att behöva gå i några trappsteg. Många äldre
har, enligt Boverket, idag en bostad som blir svår att bo kvar i om rörligheten
försämras. Boverket för fram att flyttfrekvensen hos äldre idag generellt är låg.
Ett incitament till att kunna flytta är ett utbud av boendealternativ som är
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0131

Kommunledningskontoret
fysiskt tillgänglig för målgruppen men även tilltalande i övrigt samt
ekonomiskt rimlig.1
Socialkontoret anser att FÖP Bro 2040 förslag på planeringsinriktningar ”att
utveckla Bro torg genom förtätning och att gestalta den offentliga miljön på ett
sätt som stärker området som mötesplats och dess koppling till stationen” samt
”att förtäta centrala Bro med genomtänkta boendeformer av hög kvalitet som
stärker småstadskänslan” är bra och kommer att gynna Äldre- och
omsorgsnämndens målgrupper.
Kontoret anser att en förtätning av Bro centrum vore lämpligt till etablering av
nya och/eller fler boendeformer till målgruppen äldre. Det är därför glädjande
att FÖP Bro 2040 ger förslag på att bygga tilltalande boendealternativ till
målgruppen yngre seniorer och ger förslag på attraktiva bostäder med
gemensamhetsytor för målgruppen, ett förslag som socialkontoret stödjer.
Socialkontoret ställer sig även bakom tanken att aktivera området runt omkring
torget för att skapa liv och öka tryggheten. Äldre- och omsorgsnämnden har i
dagsläget olika boendeformer för äldre i närheten utav Bro centrum samt
boende med hemtjänstinsatser i området. Det är av stor vikt att dessa
målgrupper känner sig trygga att besöka Bro centrum både under dagtid som
under kvällstid. Socialkontoret anser att det vore önskvärt att skapa någon form
utav samlingslokal eller lokal för aktiviteter där pensionärer kan träffas och på
så sätt bidra till ökad rörelse kring centrumområdet.
Socialkontoret anser att förslaget med att binda samman ny och befintlig
bebyggelse med gemensam odling är bra. Tanken bör utvecklas till att införa
projekt med gemensam odling mellan vård- och omsorgsboende och förskolor i
Bro. Ett projekt med gemensam odling kan ligga till grund för nya mötesplatser
mellan generationer.
Vidare så tycker socialkontoret att förslaget att utveckla kollektivtrafiken och
Bro pendeltågsområde är bra. Målgruppen äldre har kanske inte samma
tillgång till bil som tidigare i livet och kan således vara beroende utav
kollektivtrafik för att handla, göra ärenden eller besöka släktingar och vänner.
En utveckling utav kommunens kollektivtrafik gynnar även de anställda inom
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som tar sig till sina arbeten med
pendeltåg eller buss samt de anhöriga som ska besöka släktingar i kommunen.
Slutligen så anser Socialkontoret det är positivt att FÖP Bro 2040 uttalat ska
skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till skugga
vid skolor, äldreboenden och centrum. Detta ska ske genom till exempel ett
stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta

1

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0131

Kommunledningskontoret
vid höga temperaturer. Termen äldreboende bör dock bytas ut till vård- och
omsorgsboende eller särskilda boendeformer för äldre.

Barnperspektiv
Utsänt förslag på FÖP Bro 2040 har ett tydligt barnperspektiv då det är ett utav
fyra uttalade teman. Detta innebär att samtliga barn och ungdomar som är
anhöriga till personer med insatser inom Äldre- och omsorgsnämnden
verksamhetsområden har samma rättigheter alla andra barn och ungdomar i
kommunen. De anhöriga barnens perspektiv och åsikter ska såldes genomsyra
planeringen utav Bro tätort med sikte på år 2040.

Socialkontoret

Bilagor
1. Missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i UpplandsBro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020
2. Bilaga 2 – FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020
3. Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över förslag FÖP 2040,
Bro
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen. Ange referens synpunkter FÖP Bro KS 18/0015
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MISSIV
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

9 juni 2020

KS 18/0015
Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Samråd
av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i
Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 68 § sänds
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP
2010. Varmt välkommen att delta!
FÖP Bro har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. FÖP:en
zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi
tittar särskilt på hur Bro torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och levande plats,
hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen lättare och roligare
för barn att orientera sig i.
Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i Miljöbalken.
Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era
tankar om.
Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS
18/0015”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter
senast den 25 september 2020.
Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på
Samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1,
Kungsängen.
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tatort.

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 68.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen.
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2020-06-09

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

2 (2)

46 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-5 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020

From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Susanna Evert
den 9 juni 2020 17:33
Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och
arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kulturoch fritidsnämnden; Tekniska nämnden
E-post 1 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040.
20200609 Missiv_FÖP Bro.pdf; 20200609 Remisslista_FÖP Bro.pdf; KS
18_0015-11 Protokollsutdrag från KS 20200527 § 68.pdf; Fördjupad
översiktsplan för Bro, samrådsförslag 20200609.pdf;
Planeringsförutsättningar_20200609.pdf

E-post 1 av 2
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun

SAMRÅD
av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 18/0015
Ta del av bifogad information.
Samråd om förslaget pågår tisdagen den 9 juni 2020 – fredagen den 25 september 2020.
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplandsbro.se/tatort.
Planhandlingarna som samråds är:
 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag).
 FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen.
 FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på Kungsängens bibliotek och
biblioteket i Brohuset i Bro centrum.
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior.
Synpunkter på förslaget ska senast fredagen den 25 september 2020 skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplandsbro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 18/0015”.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret.

Med vänliga hälsningar
Susanna Evert
Översiktsplanerare
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Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-581 693 08
susanna.evert@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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MISSIV
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

9 juni 2020

KS 18/0015
Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Samråd
av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i
Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP)
för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 68 § sänds
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP
2010. Varmt välkommen att delta!
FÖP Bro har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. FÖP:en
zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi
tittar särskilt på hur Bro torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och levande plats,
hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen lättare och roligare
för barn att orientera sig i.
Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt
bestämmelserna i Miljöbalken.
Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era
tankar om.
Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS
18/0015”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter
senast den 25 september 2020.
Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på
Samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1,
Kungsängen.
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tatort.

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 68.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen.
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen.

46 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-5 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020

Upplands-Bro kommun

Datum

2020-06-09

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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REMISSLISTA

Datum

Vår beteckning

2020-06-09

KS 18/0015

Remisslista för samråd av
Förslag till
Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro,
FÖP Bro 2040
Myndigheter, grannkommuner med flera:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Stockholms län
Sigtuna kommun
Upplands Väsby kommun
Järfälla kommun
Ekerö kommun
Håbo kommun
Region Stockholm TRF
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Försvarsmakten, Högkvarteret
Käppalaförbundet
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
Sjöfartsverket
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska kraftnät
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Energidistribution Sverige AB
IP-Only
Skogsstyrelsen
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro
Gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands-Bro
Äldre- och omsorgsnämnden i Upplands-Bro
Socialnämnden i Upplands-Bro
Kultur- och fritidsnämnden i Upplands-Bro
Tekniska nämnden i Upplands-Bro
Pensionärsrådet i Upplands-Bro
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Tillgänglighetsrådet i Upplands-Bro
Anhörigrådet i Upplands-Bro
Näringslivsrådet i Upplands-Bro
Ungdomsrådet i Upplands-Bro
Föreningar och organisationer:
Damernas Företagsbyrå
Upplands-Bro LRF
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen region Stockholm
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Folkkyrkan i Upplands-Bro
Församlingen Arken
Förs. Kristna Gemenskapen Bro
Jehovas Vittnen UB
Kungsängens Baptistförsamling
Svenska kyrkan Bro
Svenska kyrkan Kungsängen
Bro IK
Kungsängens IF
Upplands-Bro Ryttarförening
Sofielunds Golfklubb
Bro Hof Slott Golf Club
Bro-Bålsta Golfklubb
Kungsängens Golf Club
Kungsängens Kanotklubb
Kungsängens Båtsällskap
Mälarstrandens Båtklubb
Båtsällskapet Arken
Bro Båtklubb
Ängsholmens Båtsällskap
Bro Sportfiskeklubb
SPF Vikingarna
PRO Kungsängen
PRO Bro
Kalevan Senorit
HSO Järfälla/Upplands-Bro
S.I.B - Systerskap i Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Svensk Handel Region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
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Saltsjön - Mälarens Båtförbund
Därutöver skickas brev med information om samrådet till större markägare i
kommunen som kan komma att påverkas av planförslaget.
Ett vykort med information om samrådet skickas också till boende och verksamma i
Bro och Kungsängen.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för Bro tätort Samråd
Dnr KS 18/0015

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

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro
torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver
tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i
ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för
utveckling av kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27



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



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



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



Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.



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



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



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



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



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



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



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



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

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

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.

Beslutet skickas till:


Enligt remisslistan.
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Bro år 2040 - en småstad nära storstaden
Ortens historia och karaktär
Bro är kommunens näst största tätort med omkring
9 700 invånare (2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett serviceutbud. Pendeltåget
löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot
Stockholm och Bålsta.
Från kyrkan mitt i byn till ett pendlarsamhälle
Tätorten Bro har, som namnet antyder, sitt ursprung
kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes
under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro
en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och
Uppsala.
Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades
i landskapet allt eftersom. Vid nittonhundratalets mitt
påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade under sextio- och sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001
öppnades den nya pendeltågsträckan Kungsängen –
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Detta kan ses
som startskottet till en ny period av bebyggelseutveckling i Bro.
En blandning mellan småstad och förort
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och centrum. Den mesta
bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger
separerade från varandra. Gator och parkeringar är
mycket generöst tilltagna och berättar om bilsamhällets framväxt. Bebyggelsen är genomgående låg och
gles. Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Bro
har samtidigt drag av småstad.
Orten är lätt åtkomlig via järnvägsstationen och E18
med två trafikplatser, samtidigt som landsbygden är
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väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro centrum har en i grunden tilltalande gestaltning
med småstadskänsla, och det finns kvar flera vackra
gamla byggnader med högt kulturmiljövärde i centrala lägen.
Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar, och delar av miljonprogramsområdena
har renoverats och upprustats för att bli trevligare och
mer varierat med olika höjder och färger. Samhället
har också en stark närvaro i form av skolor och förskolor, bibliotek och simhall som ligger i centrum.
Bro år 2040

att peka på vikten av att skapa rörelse mellan de befintliga och de nybyggda delarna av Bro.
Den lokala stoltheten och sammanhållningen stärks
När samhället genom kommunen satsar ännu mer på
att förvalta och utveckla de miljöer vi har rådighet
över och samverkar med andra lokala aktörer, visar
vi i handling att Bro är en viktig plats. Därför ska vi
förbättra tätortsnära natur- och rekreationsområden i
samband med att vi förtätar med ny bebyggelse, göra
det lättare att röra sig mellan olika områden för både
bilar, cyklar och fotgängare, och utveckla och öka tillgängligheten till särskilda målpunkter. I Bro 2040 har
vi genom fysisk planering ytterligare stärkt de funktioner som gör att man känner sig stolt över sin ort: ett
levande centrum, väl omhändertagna offentliga platser, konst, kultur, välskötta mötesplatser, vacker natur
och kunskap om kulturhistorien.

Bro utvecklas i riktning mot småstad
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Dessa
kvaliteter kan vi bygga vidare på! Det finns bibliotek,
simhall med äventyrsdel, centrum med mataffär och
ett mindre butiksutbud, tätortsnära skogsområden och
idrottsplatser, Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter. Bro behöver förstärkning, inte en
total omdaning, för att bli en tryggare, roligare och
mer attraktiv plats att bo på. Genom att förtäta med
småstadskaraktär, höja kvaliteten på mötesplatserna
och öka tillgängligheten till ortens målpunkter ska Bro
bli tätare, trivsammare och uppnå sin fulla potential.

Vi står fast vid att grönkilen värnas och utvecklas
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som
är av både regional och lokal betydelse, parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Vikten av
att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den
biologiska mångfaldens och djurlivets skull, liksom
för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är stor. Vi
står fast vid ställningstagandet att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.

Gamla och nya Bro kopplas ihop
I Bro har man inlett två stora utbyggnadsprojekt söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen,
med utrymme för över 2500 bostäder. Det kommer att
innebära att en helt ny del av Bro växer fram på andra
sidan järnvägen under de kommande tio till femton
åren. En av den här planens viktigaste uppgifter blir

När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Bro torg
Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i
kommunen. Det ska vara en plats som skapar liv och
rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och
tillgång till efterfrågad service. En trivsam torgmiljö
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra till
att människor söker sig till kommunen för att bo och
arbeta.
Bro torg - ett centrum för människor snarare än
handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad och
tilltalande småstadsstruktur. På torget finns ett mindre
antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning
ligger också Brohuset med bibliotek och simhall.
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, varför man inte får de kommersiella fördelar som riktigt
stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i
det geografiska centrumet av tätorten med närhet till

många bostadsområden av olika karaktär och täthet.
Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats för människor med olika bakgrund och förutsättningar, vilket är
en tillgång både för torget och kommunen som helhet.
Utmaningar:
• Hård konkurrensen från främst externa handelsplatser i närliggande områden begränsar möjligheten att utveckla handeln i Bro centrum.
• Det finns behov av att stärka tryggheten i centrum
och önskemål från invånarna om att utbudet ska öka.
Det här ska vi göra:
Stärka underlaget för service och restauranger
genom att förtäta centralt
En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle både ge
ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att
stärka attraktiviteten och småstadskänslan med rätt typ
av bebyggelse.

Utveckla Bro torg som mötesplats för alla som
bor i Bro
Bro torg som kommersiellt centrum konkurrerar med
externa handelsplatser i Skällsta, Brunna, Järfälla och
Bålsta, liksom med e-handeln. Det är viktigt att Bro
torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för
att tillgången till detta ska vara jämlik, och för att signalera att Bro är en viktig plats.
Med rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda närservice och viss lokal handel, men det finns inte tillräckligt befolkningsunderlag för ett kraftigt ökat
handelsutbud. Däremot är Bro torg viktigt för ortens
identitet och som gemensam samlingspunkt för människor från olika delar av Bro. Torget ska vara en plats
som är tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga och
gamla från alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett
sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av

Inspirationsbilder - stimulerande rum och lekmiljöer, möblering i utemiljö, fasadliv med balkonger och bostadshus med lokaler i markplan i torgmiljö Bildkälla okänd.
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Infrastruktur
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för tillväxt. Förändringar
i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.
I Bro ska allt kännas lika nära som det är
Avstånden är inte stora i Bro, men den glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är. När Bro växer
söderut på andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren
blir det än viktigare att binda ihop de olika delarna
med varandra och överbrygga barriärer.
Vi vill att Bro ska vara en ort som hänger ihop inbördes, där människor lätt rör sig mellan olika områden.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är
vägstrukturen en viktig del för att få olika delar att
hänga ihop bättre. Ett bättre ihopkopplat vägnät möjliggör också effektivare bussförbindelser.

Gestaltningen ska stärka småstadskänslan
Gator, vägar och stråk är en viktig del av stadsbilden.
Det handlar inte bara om hur man kan röra sig, utan
också om hur gaturummen ser ut. För att öka attraktiviteten och småstadskänslan bör Enköpingsvägen på sikt
kunna bli mer av en småstadsgata genom Bro än en traditionell landsväg. Förtätning med lämplig bebyggelse
längs med vägen ska göras på ett sätt som gör gaturummet mer småstadslikt. För att bygga vidare på detta
uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras från landsväg till mer av ett gaturum i
takt med att samhället växer vidare ned mot Mälaren.
Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att förflytta
sig till fots och med cykel
Gång- och cykelvägnätet ska vara överskådligt och
lätt att orientera sig i. Förutom daglig förflyttning i
vardagen behöver nya förbindelser utvecklas för rekreation och friluftsliv. Gestaltningen av gc-vägar och
deras omgivningar är central för tryggheten.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• För att knyta ihop samhället bättre kan nya vägar
behöva byggas i befintliga områden och på ytor
som idag endast är tillgängliga för gående och cyklister.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.

Inspirationsbilder småstadskänsla från Holland och Tyresö samt exempelbild gatusektion ur TRAST - gatutyper en exempelsamling.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra
betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning Kommunen har utvidgat arbetet till att göra
en hållbarhetsbedömning Den uppfyller miljöbalkens
krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter
konsekvensbedömas Arbetet har genomförts stegvis
och skett integrerat och parallellt med kommunens
planarbete
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet Det gäller både utifrån miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget och
planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart jämfört med
nollalternativet för alla studerade aspekter När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling
av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras
I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör
natur- och kulturvärden Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv
boendemiljö i Bro
Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget också
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och robusthet Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa
kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt boendemiljö och trygghet Planförslaget stärker möjligheterna
till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten
till natur- och kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå
och cykla Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet I
planförslaget anges också hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga Båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljö (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre Planförslaget
innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark jämfört
med nollalternativet

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

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar” Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta Denna bilaga är motsvarande för tätorterna
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016 Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten

utgör ett underlag till tätortsplanerna Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020 06 09

5

46 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-5 Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020

Mälardalsregionen

±
Uppsala

Norrtälje kommun

Västerås

Enköping
Sigtuna kommun

Bålsta

Köping

Upplands-Bro Upplands Väsby
kommun
kommun

Österåker kommun

Järfälla
kommun

Eskilstuna

Ekerö kommun

Strängnäs

Stockholm
kommun

Södertälje kommun
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Haninge kommun

Värmdö kommun
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt
I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen

Mellankommunala och regionala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen
Avvikelser från RUFS 2050
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort avviker från RUFS 2050 genom att peka ut Norra Stäksön för
bebyggelse Detta finns inte utpekat i RUFS:en
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad)
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-

net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi
Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18 Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte
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Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna Inom tätorten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats

8

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär
att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon Syftet med vat-
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tenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren Detta för att säkra tillgången
till dricksvatten på lång sikt
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt

Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse
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FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon
Riksintresse för kraftledningar
De kraftledningar som går genom kommunen ligger utanför
tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de
fördjupade översiksplanerna Däremot utgör den kapacitetsbrist som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen ett
hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga
bostäder och verksamheter Kommunens utbyggnadsplaner
innebär på motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en
del av länets begränsade elkapacitet
Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de

fördjupade översiktsplanerna för tätorterna
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller
Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet)
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag Hanteringen av riksintresset för
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.

Burcin Sahin

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Bro kulturmiljöer WSP, 2019

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019

• RUFS 2050.

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

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1 Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001 Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun Samhällsbyggnadskontoret, 2019
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun Samhällsbyggnadskontoret, 2019
• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, januari 2019
• Kommunövergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-2020

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns GISdatabas

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18
• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige

Copyright kartor:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011

• Tätortskartan Stockholms län

• Lantmäteriet
• Länsstyrelsen

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

Datum

2020-09-24

Äldre-och omsorgsnämnden anser att FÖP Bro 2040 förslag på
planeringsinriktningar ”att utveckla Bro torg genom förtätning och att gestalta
den offentliga miljön på ett sätt som stärker området som mötesplats och dess
koppling till stationen” samt ”att förtäta centrala Bro med genomtänkta
boendeformer av hög kvalitet som stärker småstadskänslan” är bra och
kommer att gynna Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper.
Nämnden anser att en förtätning av Bro centrum vore lämpligt till etablering av
nya och/eller fler boendeformer till målgruppen äldre. Det är därför glädjande
att FÖP Bro 2040 ger förslag på att bygga tilltalande boendealternativ till
målgruppen yngre seniorer och ger förslag på attraktiva bostäder med
gemensamhetsytor för målgruppen, ett förslag som äldre-och omsorgsnämnden
stödjer.
Äldre-och omsorgsnämnden ställer sig även bakom tanken att aktivera området
runt omkring torget för att skapa liv och öka tryggheten. Nämnden har i
dagsläget olika boendeformer för äldre i närheten utav Bro centrum samt
boende med hemtjänstinsatser i området. Det är av stor vikt att dessa
målgrupper känner sig trygga att besöka Bro centrum både under dagtid som
under kvällstid. Äldre-och omsorgsnämnden anser att det vore önskvärt att
skapa någon form utav samlingslokal eller lokal för aktiviteter där pensionärer
kan träffas och på så sätt bidra till ökad rörelse kring centrumområdet.
Äldre-och omsorgsnämnden anser att förslaget med att binda samman ny och
befintlig bebyggelse med gemensam odling är bra. Tanken bör utvecklas till att
införa projekt med gemensam odling mellan vård- och omsorgsboende och
förskolor i Bro. Ett projekt med gemensam odling kan ligga till grund för nya
mötesplatser mellan generationer.
Vidare så tycker nämnden att förslaget att utveckla kollektivtrafiken och Bro
pendeltågsområde är bra. Målgruppen äldre har kanske inte samma tillgång till
bil som tidigare i livet och kan således vara beroende utav kollektivtrafik för att
handla, göra ärenden eller besöka släktingar och vänner. En utveckling utav
kommunens kollektivtrafik gynnar även de anställda inom Äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter som tar sig till sina arbeten med pendeltåg
eller buss samt de anhöriga som ska besöka släktingar i kommunen.
Slutligen så anser äldre-och omsorgsnämnden det är positivt att FÖP Bro 2040
uttalat ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga
till skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. Detta ska ske genom till
exempel ett stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer. Termen äldreboende bör dock bytas ut
till vård- och omsorgsboende eller särskilda boendeformer för äldre.

Tina Teljstedt
Ordförande äldre-och omsorgsnämnden
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Äldre- och omsorgsnämnden

Datum

2020-09-24
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-07-01
Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd

Vår beteckning

ÄON 20/0145

1 (2)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden
kvartal ett och två
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 juli
2019 till 30 juni 2020.

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som tagits fram för att beskriva den aktuella situationen
i verksamheterna. Dessa siffror har omvandlats till grafer och tabeller. Aktuella
grafer och tabeller har kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och
omsorgsnämnden ska få en bild av det som sker i verksamheterna under året. I
den här rapporten behandlas de två första kvartalen 2020. Alla tabeller har en
tidsperiod om 12 månader bakåt i tiden. Redovisad tidsperiod är 1 juli 2019 till
30 juni 2020.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2020



Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden

Ärendet
Statistikrapport lämnas in kvartalsvis under året. Under 2020 har ingen rapport
lämnats in utifrån de ändrade förutsättningarna för verksamheterna på grund av
covid-19. Uppföljningen är en del i det kvalitetsarbete som pågår på enheterna
och kan ge information om vilka områden som behöver utvecklas. Det är en del
av det underlag som är till grund för utökad kvalitet inom socialkontorets
arbete.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utförd tid inom hemtjänsten har varit på en relativt konstant nivå sedan juli
månad. Inga större förändringar har skett. Den privata och kommunala
hemtjänsten har ungefär lika många utförda timmar. Utförd tid varierar varje
månad.
Antal samtal per månad gällande trygghetslarmen har varit på en lägre nivå
under våren 2020.Det är oklart vad som är anledningen till den höga siffran i
november 2019. Larmorsaker som är vanligast är upprepat larm. Under våren
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Datum

2020-07-01

Vår beteckning

ÄON 20/0145

2020 har antal upprepat larm minskat och har en något högre kurva än de som
har behov av hjälp. De akuta larmen fortsätter att vara på en stabil nivå.
Från Socialstyrelsens siffror har en jämförelse gjorts på äldre och yngre som
har hemtjänst i ordinärt boende och antal trygghetslarm. Med äldre menas
personer över 65 år och med yngre personer under 65 år. Trygghetslarmen har
varit på en konstant nivå för båda grupperna sedan januari men med stora
skillnader mellan de olika grupperna. Antal individer som har hemtjänst i
ordinärt boende gruppen äldre har minskat kontinuerligt under våren 2020 och
även här med stora skillnader mellan de olika grupperna.

Barnperspektiv
En kvalitetsberättelse berättar hur arbetet bedrivs för att på ett så systematiskt
och fortlöpande sätt som möjligt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet.
Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom kommunens
socialtjänst att få en insats som är rättssäker samt utav bra kvalitet.

Socialkontoret

Bilagor
1. Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Nämndsekreterare
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

ÄON 20/0147

1 (2)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider för Äldre- och
omsorgsnämnden 2021
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden
och dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till sammanträdesschema för år 2021:
Äldre- och omsorgsnämndens
beredning kl.15:00

Äldre- och omsorgsnämnden kl. 15.00

20 januari

27 januari

15 februari

22 februari

12 april

19 april

17 maj

24 maj

20 september

27 september

18 oktober

25 oktober

29 november

8 december
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0147

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den

Barnperspektiv
När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn
och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas
under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som
behandlas i nämnden.

Kommunledningskontoret

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter i Äldre- och omsorgsnämnden.
 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-08-31
Socialkontoret

Vår beteckning

ÄON 20/0158

1 (3)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda och verkställda
beslut per den 30 april 2020
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 april 2020 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 30 april 2020 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Vid rapporteringstillfället 30 april 2020 fanns det fyra ej verkställda beslut
avseende äldreomsorg enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som
ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL.
Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattade äldre- och
omsorgsnämnden under våren 2020 beslut om att tillfälligt stänga delar av
kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom (ÄON 20/0052).
Beslut fattades även om att godkänna prioriteringar av biståndsbedömda
insatser i ordinärt boende (ÄON 20/0056). Dessa åtgärder genererade icke
verkställda eller delvis icke verkställda beslut för ett antal individer.
Rapportering kommer fortlöpande att ske till Inspektionen för vård och omsorg
samt återrapporteras i berörd nämnd under hösten 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2020.



Statistikrapport

Ärendet

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1
juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten 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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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0158

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom
tre månader från dagen för avbrottet.
Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när
beslutet har verkställts.
Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och
lämnas in en gång per kvartal.
Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport
där individen är avidentifierad.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för
en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.
Nuläge vid rapporteringstillfället 30 april 2020
Äldreomsorg, insatser enligt SoL
Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det fyra ej verkställda beslut,
där alla ärenden avser ansökan om särskilt boende med heldygnsomsorg. Skäl
till att beslut avseende särskilt boende inte verkställts är att de enskilda har
tackat nej till erbjuden plats i samtliga fyra fall. I ett av de fallen inväntar den
enskilde erbjudande om ledig plats på Kungsgården. Den enskilde vistas på
korttidsplats med heldygnsomsorg sedan den 2 januari 2020.
Inga tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har avslutats under perioden.

Barnperspektiv

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.
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Datum

Socialkontoret

Bilagor
1. Statistikrapport
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kommunens revisorer

Vår beteckning

ÄON 20/0158
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2020-08-31

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Rapporteringstillfälle 30 april 2020
Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts
Inget att rapportera

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Kvinna/flicka

Man/pojke

Datum för verkställighet/avslut
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2020-08-31

Rapporteringstillfälle 30 april 2020
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts
2019-09-07

Äldreomsorg Handikappomsorg

2019-09-07

X

2019-07-11

X

2020-01-23

X

X

IFO Kvinna Man/pojke
/flicka
X

X

X

X

Kommentar

Anvisad Hagtorp 191114, Lillsjö badväg 200114,
Norrgården 200403, tackar nej till samtliga
erbjudanden.
Anvisad Hagtorp 191114, Lillsjö badväg 200114,
Norrgården 200403, tackar nej till samtliga
erbjudanden.
Erbjuden Norrgården 190909, Hagtorp 191022,
Hagtorp 191206, Hagtorp 200108, Norrgården
200213, tackar nej till samtliga erbjudanden.
Erbjuden Lillsjö badväg 200326, tackar nej. Vill
enbart ha erbjudanden om Kungsgården. Vistas
på korttidsplats med heldygnsomsorg sedan
200203.
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0162

Socialkontoret

Bilagor
1. Bilaga - Tertialrapport 2 år 2020 Äldre- och omsorgsnämnden den 18
september år 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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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
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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•
•

I juni avslutade företaget 3 Systrar Omsorg sin verksamhet inom hemtjänst i
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.

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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2

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
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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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 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 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.

Utfall 2020

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%

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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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%

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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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)

50 Tertialrapport 2 år 2020 - ÄON 20/0162-1 Tertialrapport 2 år 2020 : Tertialrapport 2 2020 (Aldre- och omsorgsnamnd (1)

65 år.
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
(tkr)

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

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.

3.6 Investeringsredovisning
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2020

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020
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Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

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

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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