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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Tertialrapport 2 år 2021 - Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2021 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 2 år 2021 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat med 7,7 mnkr,
vilket motsvarar 5,3 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till 12 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget samt
ersättning för covidrelaterade kostnader från Socialstyrelsen tillhörande
2020. Helårsprognosen visar ett överskott med 2,7 mnkr.
Tertialrapporten beskriver även hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende
nämndmålen fortskrider, övergripande bedöms målen hittills vara delvis
uppnådda. Uppföljning av intern styrning och kontroll kommenteras även
under tertial två i bilagd rapport.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 september år 2021.

•

Tertialrapport 2 år 2021 – Äldre- och omsorgsnämnden, bilaga 1.

•

Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 2 år 2021 – Äldre- och
omsorgsnämnden, bilaga 2.
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Barnperspektiv
Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter alltid bejakar
barnperspektivet i de aktiviteter där barn kan vara anhöriga till Äldre- och
omsorgsnämndens målgrupper.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har även under andra tertialen i relativt hög
utsträckning präglats av åtgärder utifrån den pågående pandemin. Vid krisberedskap och
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att social omsorg samt hälsooch sjukvård uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie
verksamhet. Verksamheten har anpassats efter rådande omständigheter och förstärkts på
olika sätt i syfte att säkerställa patient- och brukarsäkerheten. Då ingen smittspridning
har förekommit i verksamheterna under andra tertialen har verksamheterna kunnat lägga
mer fokus än tidigare under året på strategiskt utvecklingsarbete och planering av
kommande projekt, såsom satsningar på kompetensutveckling och samverkan med
andra aktörer.

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 omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet inklusive dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Nämnden
ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor
på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt inom dagverksamheten.
Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en
begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda där det föreligger oro efter
till exempel utskrivning från sjukhus, är organiserad under biståndsenheten. Äldre- och
omsorgsavdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet. Hemtjänst och vård- och omsorgsboende drivs i egen regi samt i privat regi
genom upphandling. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för
personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare,
anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Inom socialkontoret hanteras
även övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av
nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och
kvalitetsuppföljningar. En medicinskt ansvarig sjuksköterska finns organiserad direkt
underställd socialchef.

1.3 Viktiga händelser under året
Ny organisation
Den nya organisation som trädde ikraft inom socialkontoret den 1 januari har under
andra tertialen utvecklat former för strategisk samverkan utifrån respektive
verksamhetsområde samt mellan dessa. Hela Äldre- och omsorgsnämndens verksamhet
är nu organiserad under äldre- och omsorgsavdelningen, där såväl myndighetsutövning
som all utförarverksamhet ingår. En översyn av administrationen på socialkontoret har
initierats i syfte att säkerställa avgörande processer och rutiner.
Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende
Vaccination mot covid-19 har fortgått under året. Verksamheterna arbetar alltjämt
utifrån regionens smittskydd. Rutiner för besök i verksamheten finns ännu kvar, liksom
arbete med personlig skyddsutrustning för personalen. Rutinerna gäller oavsett om man
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2021
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är vaccinerad eller inte.
Liksom i många delar av landet ser man i Upplands-Bro kommun en lägre
beläggningsgrad än tidigare på vissa boenden. Ett antal personer som ansökt om och
beviljats plats på vård- och omsorgsboende har valt avvakta med att flytta in.
Kungsgården och Lillsjö Badväg är de boenden som under perioden haft störst
efterfrågan.
Valbara utförare under tertial 2: Hagtorp, som drivs på entreprenad av Attendo enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU), Kungsgården och Norrgården som drivs i
kommunal regi, Lillsjö Badväg, som drivs av Humana enligt LOV samt Villa
Silvertorget som drivs av Vardaga enligt LOV.
Broschyrer och faktablad har uppdaterats för verksamheterna och har anpassats efter
kommunens nya grafiska profil samt översatts till flera språk. Enheterna har arbetat med
att utveckla innehållet i månads- eller veckobrev som skickas ut till närstående och
uppdragsgivare.
Baspersonalen på Norrgården och Kungsgården har haft extern handledning under
perioden. Genom handledningen utvecklas förmågan att kommunicera och samarbetet
samt yrkesrollen stärks. Kungsgården fick under våren motta kommunens utmärkelse
årets arbetsplats 2020, för att bland annat ha erbjudit en hög standard inom vården och
omsorgen trots pågående pandemi.
Verksamhetsområde hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus
Efter den genomlysning av ersättningsavstämning som genomfördes under 2020 inom
biståndsenheten och hemtjänstverksamheten upprättades en handlingsplan för aktiviteter
att genomföra under 2021, vilken har fortsatt under tertial 2. Åtgärderna förväntas
uppnå högre kvalitet och effektivitet samt mer flexibla former för beslut inom
hemtjänst.
Sammanslagning av insatser har genomförts för att ge en bredare innebörd och minskad
detaljstyrning. Till exempel slogs insatserna inköp och ärende ihop till serviceärende,
tillredning av måltider och måltidsstöd slogs ihop till matsituation samt hygien och
toalettbesök till daglig hygien. Individens behove beskrivs i beställningen, som har
kompletterats med en standardfras som tydliggör att det är den enskilde själv, som vid
skapande av genomförandeplan, fördelar insatser inom respektive kategori. Brukaren
väljer själv vilka av de beställda insatserna som ska utföras när, i vilken mängd och hur.
Beslutsmeddelande skickas till brukare utan bedömd tid, men fortsättningsvis med
detaljer om vilka ansökta insatser som har beviljats respektive fått avslag.
Inom hemtjänst i egen regi har fortsatt fokus legat på att öka andelen tillsvidareanställda
undersköterskor och därmed minska behovet av timvikarier. Detta i syfte att öka
kontinuiteten hos brukaren, vilket samtidigt ger en ökad kvalitet i omsorgen och en
förbättrad arbetsmiljö för de anställda. Arbetet lägger också grunden för kommande
införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.
Verksamhetsområde hälso- och sjukvård
Avtal har tecknats med Palliativt kunskapscentrum, PKC, som erbjuder
kompetensutveckling och stöd i arbetet med palliativ vård och omsorg. Den kommunala
hälso-och sjukvårdsenheten har utvecklat samverkan med övriga verksamheter inom
nämndens ansvarsområde och förstärkt bemanningen för att fortsatt kunna säkerställa
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patientsäkerheten under pågående pandemi. Det nära ledarskapet inom enheten har
förstärkts med en enhetsledare. Flertalet kompetensutvecklande insatser har genomförts
under året och ytterligare planeras till hösten.
Förebyggande verksamhet
Förebyggande enheten för äldre erbjuder ett omväxlande program med aktiviteter för ett
hälsosamt åldrande, som anpassats utifrån rådande restriktioner. Detta gäller även
dagverksamheten för personer med demenssjukdom på Kvistaberg.
Internationella seniorkampen har anordnats för tredje året i rad. Tävlingen startade upp i
juni och det vinnande laget kommer att presenteras vid Alzheimerdagen den 21
september.
Arbetsterapeut har startat en egen teatergrupp på dagverksamheten och hälsopedagogen
arbetar med hälsofrämjande insatser såsom balans- och styrketräning.
Efter det framgångsrika dansprojekt som genomfördes 2017 startade enheten under
tertial två en ny satsning på dans som aktivitet för personer med demenssjukdom.
Genom samverkan med kultur- och fritidskontoret fick dagverksamheten besök av
balettmästaren Nicholas Khan från Kungliga Operan. Nicholas Khan är, utöver sin egen
danskarriär, engagerad i en europeisk stiftelse som har dans och demenssjukdom som
tema. Genom dans kombineras kultur med fysisk aktivitet, vilket förstärker
hälsoeffekten. Forskning visar att dans medför ökat välbefinnande, ökad livskraft och
livsenergi. Även psykologiska effekter i form av förändrat beteende och stress
framkommer. De fysiologiska effekterna av dansen är främst bättre balans och hållning,
ökad rörlighet och ett fysiskt välbefinnande. Dans kommer även fortsättningsvis att
användas som metod i verksamheten.

1.4 Covid-19 effekter
Distansarbete har fortsatt för de medarbetare och chefer som har möjligheten och där
det är förenligt med uppdraget. Möten och arbetsplatsträffar har företrädesvis ägt rum
digitalt via Teams.
Vård- och omsorgsboenden
Tydliga rutiner, nära ledarskap, kommunikation och samverkan har varit, och är fortsatt
avgörande för att upprätthålla verksamheten och förebygga smittspridning. När flera
verksamheter drabbades av andra vågen under slutet av 2020 och början av 2021 fanns
rutiner på plats i betydligt högre utsträckning än under våren 2020. Detta gjorde att oron
minskade och även om perioden varit prövande har det fungerat väl. Ingen
smittspridning har förekommit bland brukare/patienter under andra tertialen.
Beläggningsgraden är påverkad, där framför allt Norrgården och Hagtorp står med
tomma platser, vilket ger ekonomiska effekter och även påverkar
bemanningsplaneringen.
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
Under pandemin har hemtjänsten övergått till digitala möten med medarbetare, vilket
upplevs både som positivt och negativt av medarbetarna. Fördelarna är att
informationen blivit mer tillgänglig och att möjligheten att nå många medarbetare på
olika arbetsplatser har ökat. Många vittnar dock om att man saknar den sociala
direktkontakten med kollegorna. Ingen smittspridning har förekommit inom
hemtjänstverksamheterna under andra tertialen.
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Hälso- och sjukvårdsenheten
Bemanningen har förstärkts med en tidigare anställd, nu pensionerad, sjuksköterska som
enligt eget önskemål arbetar halvtid i verksamheten. Arbetsbelastningen är fortsatt hög
utifrån rådande pandemi med utökade arbetsuppgifter såsom provtagningar och
vaccinationer. Den förstärkta bemanningen med erfaren personal har minskat behovet
av att hyra in sjuksköterska under perioden, vilket är positivt ur ett ekonomiskt
perspektiv, men framförallt ur patientsäkerhets-, kvalitets- och kontinuitetsperspektiv.
Förebyggande enheten för äldre
Förebyggande enheten för äldre arbetar vanligtvis mycket nära kommunens äldre. Bland
annat arrangeras föreläsningar, gymnastik, promenadgrupper, caféverksamhet och
teknikgrupper. Under pandemin har man behövt hitta nya vägar för att nå fram till de
äldre, för att erbjuda möjlighet att bibehålla aktiviteter och bryta social isolering. Tack
vare att många oavsett ålder har god vana att hantera digitala verktyg kunde delar av
den ordinarie verksamheten fortsätta, om än i digital form. Bland annat har filmade
sittgymnastikpass möjliggjort att de som önskar kan träna på hemmaplan med stöd av
filmerna.
En teknikbuss som stannar på olika stationer i kommunen har varit ett välkommet
tillskott under året. Teknikbussen tar emot föranmälda besök där en person i taget kan få
rådgivning av teknikexperten.
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom har kunnat fortgå, om än i mindre
grupper. Anhörigkonsulenten har tagit fram nya aktiviteter såsom digitala rådgivningar,
stödsamtal och promenadsamtal.

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2021

6(24)

2

Mål och resultat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Nämndmål: Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina
behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses.
Beskrivning

Den enskilde ska, i så hög grad det är möjligt, ges påverkansmöjligheter från första
kontakt med socialtjänsten, definiera behov, ansökan, beslut och genomförande av
insats. Detaljstyrning ska undvikas och den enskilde ska i hög grad kunna påverka sin
beslutade tid och hur insatserna ska genomföras.
Kommentar

Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan utförare enligt LOV har varit viktig under
perioden och har organiserats via biståndsenheten. Biståndsenheten arbetar med tydlig
och konkurrensneutral information om alla utförare för att möjliggöra aktiva val.
Utfallet av det som genomförts under perioden maj till augusti redovisas under varje
indikator. Målet är delvis uppfyllt.
Indikatorer

Utfall 2020

Andel brukare med
aktuell
genomförandeplan inom
nämndens
utförarverksamheter

Utfall 2021

Målvärde 2021

95%

95%

Andel brukare som
upplever hög delaktighet
i processen från
ansökan till
biståndsbeslut

80%

Antal genomförda
brukarråd per
verksamhet och år

1

1

Antal genomförda
anhörigråd eller
anhörigmöten per
verksamhet och år

1

2

Andel brukare som
upplever att personalen
brukar ta hänsyn till
önskemål och åsikter
(alltid/oftast) om hur
hjälpen ska genomföras
inom hemtjänst

88%

95%

Andel brukare som
upplever att personalen
brukar ta hänsyn
(alltid/oftast) till den
enskildes åsikter och
önskemål gällande hur
hjälpen ska utföras inom
vård- och
omsorgsboende

82%

90%
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Indikatorer
Andel brukare som
svarar ja på frågan
gällande om
handläggarens beslut är
anpassat utifrån det
egna behovet inom
hemtjänstområdet ska
öka

Utfall 2020

Utfall 2021

67%

Antal biståndsbedömda
insatser inom hemtjänst
som slås ihop i syfte att
öka individens
påverkansmöjligheter av
den beslutade tiden

Målvärde 2021

80%

10

10

Andel brukare med aktuell genomförandeplan inom nämndens utförarverksamheter

De enheter som rapporterat måluppfyllelse under tertial 2 har i genomsnitt 95 procent
aktuella genomförandeplaner.
Andel brukare som upplever hög delaktighet i processen från ansökan till biståndsbeslut

Ingen mätning är genomförd under denna period, men biståndsenhetens handläggare
kommer under året att delta i en nationell forskningsstudie på uppdrag av Myndigheten
för vård och omsorgsanalys. Syftet med studien är att undersöka bedömningen av
brukares behov enligt Individens behov i centrum (IBIC) och beslut om omsorgsinsatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Antal genomförda brukarråd per verksamhet och år

Brukarråd genomförs under pandemin i mindre grupper på vård- och omsorgsboenden.
Målvärdet på fyra brukarråd i år förväntas uppnås.
Antal genomförda anhörigråd eller anhörigmöten per verksamhet och år

Anhörigmöten och anhörigråd har genomförts där det varit möjligt utifrån rådande
restriktioner. Digitala alternativ har erbjudits och verksamheterna arbetar även med att
säkerställa anhörigas delaktighet genom tätare individuella kontakter. Information om
verksamheterna och dess innehåll sprids genom vecko- eller månadsbrev och flera av
verksamheterna använder även sociala medier eller appar för kommunikation med
närstående.
Andel brukare som upplever att personalen brukar ta hänsyn till önskemål och åsikter
(alltid/oftast) om hur hjälpen ska genomföras inom hemtjänst

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall.
Andel brukare som upplever att personalen brukar ta hänsyn (alltid/oftast) till den
enskildes åsikter och önskemål gällande hur hjälpen ska utföras inom vård- och
omsorgsboende

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall.
Andel brukare som svarar ja på frågan gällande om handläggarens beslut är anpassat
utifrån det egna behovet inom hemtjänstområdet ska öka

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
försenad och inte genomförd i år, därav saknas utfall.
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2021
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Antal biståndsbedömda insatser inom hemtjänst som slås ihop i syfte att öka individens
påverkansmöjligheter av den beslutade tiden

Målet nåddes redan under tertial 1.

2.2 Meningsfullt åldrande
2.2.1 Nämndmål: Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska vara
god, näringsrik och balanserad.
Beskrivning

Kostens betydelse bedöms ur flera aspekter vara stor. Nämnden vill säkerställa att
kosten uppmärksammas ur såväl närings- samt smak- och socialt fokus. Som ett led i
detta arbete avser nämnden att bidra i arbetet med framtagandet av kommunens nya
koststrategi.
Kommentar

Målet bedöms vara delvis uppfyllt och förväntas nås under året.
Indikatorer

Utfall 2020

Andel brukare med
genomförd mätning av
nattfasta på vård- och
omsorgsboende
Antal genomförda
kostråd i verksamheten
per år

Utfall 2021

Målvärde 2021

98%

95%

1

1

Andel brukare som
anger att maten smakar
mycket/ganska bra ska
öka jämfört med
föregående år

64%

85%

Andel brukare som
anger att måltiden på
sitt äldreboende är en
trevlig stund på dagen

62%

85%

Andel brukare som anger att maten smakar mycket/ganska bra ska öka jämfört med
föregående år

Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad, men Norrgårdens kök har i samverkan
med Kungsgården, Norrgården och förebyggande enheten sammanställt en egen enkät
som avser såväl kosten som måltidssituationen. Mätningar kommer att genomföras
under hösten och resultat presenteras i verksamhetsberättelsen. Utöver detta arbetar
verksamheterna med enklare uppföljning vid varje måltid, där resultatet kommuniceras
till köket vid samverkan. Menyn anpassas utifrån de äldres återkoppling och önskemål.
Andel brukare som anger att måltiden på sitt äldreboende är en trevlig stund på dagen

Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad, men Norrgårdens kök har i samverkan
med Kungsgården, Norrgården och Förebyggande enheten sammanställt en egen enkät
som avser såväl kosten som måltidssituationen. Mätningar kommer att genomföras
under hösten och resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.
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2.2.2 Nämndmål: Mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt
åldrande.
Beskrivning

Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en
människa för att uppleva livet som meningsfullt och är en grundpelare för psykiskt
välbefinnande. Att möjliggöra möten över generationsgränser ser nämnden som en
prioriterad aktivitet. Kommunen ska i största möjligaste mån upplåta lokaler för att ge
andra aktörer möjligheter att till exempel anordna aktiviteter. Mötesplatser kan även
vara digitala.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.
Kommentar

Nämndens verksamheter har utifrån rådande restriktioner haft begränsade möjligheter
att arbeta med möten över generationsgränserna. Sedan sommaren har det uppskattade
inslaget med besök från Ung Omsorg på vård- och omsorgsboenden kunnat återgå till
fysiska besök, företrädesvis utomhus. Biståndsenheten och förebyggande enheten har
utvecklat sin samverkan genom att team Trygg förstärkt hemgång förstärkt kring
individuellt teknikstöd för att motverka det digitala utanförskapet. Kungsgården har
utvecklat ett samarbete med barn från modersmålsenheten. Möjligheter att upplåta
lokaler åt andra aktörer har varit fortsatt begränsad under tertial 2 med anledning av
pandemin och gällande restriktioner.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Aktiviteter där
integration sker mellan
åldersgrupper finns
regelbundet i alla
verksamheter som
erbjuder aktiviteter

Delvis uppnått

Kommunen upplåter
lokaler i syfte att
möjliggöra för andra
aktörer tex
frivilligorganisationer att
utöka sitt aktivitetsutbud
för nämndens
målgrupper

Delvis uppnått

Målvärde 2021

Andel deltagare som
anger att de är nöjda
med den förebyggande
insatsen de deltagit i
Antal ansökningar
månadsvis gällande den
för år 2020 nya insatsen
social samvaro i ordinärt
boende ska öka

85%

6

0

8

Aktiviteter där integration sker mellan åldersgrupper finns regelbundet i alla
verksamheter som erbjuder aktiviteter

Kungsgården har genomfört digitala möten mellan barn och de äldre, bland annat
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genom ett samarbete med modersmålsenheten. Ungdomarna från Ung Omsorg har haft
fortsatt verksamhet vid Norrgården och Kungsgården och återgick under sommaren till
fysiska besök, företrädesvis utomhus.
Kommunen upplåter lokaler i syfte att möjliggöra för andra aktörer tex
frivilligorganisationer att utöka sitt aktivitetsutbud för nämndens målgrupper

Möjligheter att upplåta lokaler åt andra aktörer har under perioden varit fortsatt
begränsade utifrån pågående pandemi och rådande restriktioner. Vård- och
omsorgsboenden har dock möjliggjort besök från bland annat Kulturskolan, Ung
Omsorg, svenska kyrkan och Kungsängens folkdansgille.
Andel deltagare som anger att de är nöjda med den förebyggande insatsen de deltagit i

En undersökning om nöjdhetsgraden hos de som deltagit i förebyggande enhetens
aktiviteter genomförs i slutet av året. Personalen på förebyggande enheten för en
kontinuerlig dialog med deltagarna för löpande utvärdering och anpassning efter behov
och önskemål. Utifrån dialogerna kan enheten hittills konstatera att deltagarna är
mycket nöjda med de aktiviteter som genomförs, men att längtan efter fysiska möten är
stor. Fysiska möten anordnas när det är möjligt utifrån pandemin och rådande
rekommendationer.
Antal ansökningar månadsvis gällande den för år 2020 nya insatsen social samvaro i
ordinärt boende ska öka

Insatsen social samvaro har följts upp under sommaren. Fyra brukare har återtagit
ansökan då de inte längre har behov enligt dem själva. Inga nya ansökningar har
inkommit. Till nästa år planeras insatsen slås ihop med promenad och ändras till social
aktivitet, för en bredare innebörd och kan förhoppningsvis bättre motsvara behov och
önskemål.
2.2.3 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta
framtidens behov
Beskrivning

År 2020 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet att definiera och
nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende ska klara av.
För att möta framtidens behov inom kommunal hälso- och sjukvård vilket även är nära
kopplat till socialtjänstinsatser krävs kompetenssatsningar. Samverkan med regionen
och andra aktörer behöver stärkas och ansvarsfördelning tydliggöras. I framtiden
kommer det att ske en ansvarsförskjutning där större ansvar för hälso- och sjukvård
läggs inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Denna roll- och
ansvarsförskjutning innebär att det sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer
vårdkrävande patienter inom kommunens ansvarsområde. Nämnden kommer fortsatt att
bevaka frågan, aktivt bidra i förändringsarbetet och vidta de åtgärder som behövs för att
möta framtidens behov.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.
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Kommentar

Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har
varit i fokus under perioden. Nya samverkansformer och tätare möten har inrättats.
Avtal har tecknats med PKC, Palliativt kunskapscentrum, som drivs av region
Stockholm. Genom PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och omsorgsnämnden
tillgång till utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliativ vård och omsorg, ett
behov som uppmärksammats under pandemin.
Målet bedöms delvis uppfyllt.
Indikatorer

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel patienter som har
en medicinsk
vårdplanering
genomförd minst en
gång årligen

Utfall 2020

0%

100%

Berörda verksamheter
deltar i de
samverkansmöten som
idag finns upprättade
mellan olika aktörer
samt arbetar aktivt för
att utöka samverkan
mellan region, kommun
och andra viktiga
samverkansparter

Delvis uppnått

Andel brukare/patienter
med behov av
kommunala insatser
som kan skrivas ut från
slutenvården inom
angivna fristdagar

100%

90%

Andel SIP som
verksamheten kallas till
vid/efter brukares
utskrivning från sjukhus
där representant från
socialkontoret deltar

95%

95%

Andel patienter som har en medicinsk vårdplanering genomförd minst en gång årligen

Medicinska vårdplaneringar har inte kunnat prioriteras under perioden. Nystart planeras
till oktober då ny fast läkare från Familjeläkarna är på plats.
Berörda verksamheter deltar i de samverkansmöten som idag finns upprättade mellan
olika aktörer samt arbetar aktivt för att utöka samverkan mellan region, kommun och
andra viktiga samverkansparter

Samverkan mellan region, kommun och andra parter har varit fortsatt prioriterad under
perioden, dock på en mer övergripande nivå. Behovet finns av en utvecklad samverkan
på enhetsnivå.
Andel brukare/patienter med behov av kommunala insatser som kan skrivas ut från
slutenvården inom angivna fristdagar

Snittet för utskrivningsklara dagar är 0,60 och målet är därmed uppnått.
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Andel SIP som verksamheten kallas till vid/efter brukares utskrivning från sjukhus där
representant från socialkontoret deltar

Som regel deltar biståndshandläggare alltid på de SIP-möten de blir kallade till.

2.3 Lustfyllt lärande
2.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom
kompetensstyrning.
Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämnden ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i
kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nämnden vill arbeta för
att i högre grad kunna fastanställda personal. Målsättningen är att öka andelen
undersköterskor i samtliga utförarverksamheter som ett led i att stärka kompetensen.
Möjligheten till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklar del för
alla medarbetare. Vidare avser nämnden initiera satsningar inom språk- och kulturell
kompetens.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.
Kommentar

En rad aktiviteter har genomförts under perioden kopplat till kompetensstyrning. Några
exempel är att Kungsgården arbetat med utveckling inom demens, där en Silviasyster
och en Silviasjuksköterska gemensamt med personal identifierat utvecklingsområden.
Detta har lett till tydliggörande av måltidssituationen samt stärkt arbete kring
förhållningssätt för att öka de äldres självständighet. Enheten deltar även i ett
forskningsprojekt i samarbete med Mälardalens högskola kring mikroinlärning, korta
utbildningar kring covid-19 och demens som medarbetare genomför på en smartphone.
Andra insatser under perioden har varit handledning för baspersonal samt fortsatt
löpande utbildning inom basal hygien.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel medarbetare
inom nämndens
verksamhetsområde
som har individuella
kompetensutvecklingspl
aner ska öka årligen

91%

85%

Andel anställda inom
utförarverksamheterna
som har en
undersköterskeutbildnin
g ska öka

70%

70%

Någon form av
språksatsning som
syftar till att öka
språkkunskaperna inom
svenska ska
genomföras i alla
utförarverksamheter

Delvis uppnått
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Andel medarbetare inom nämndens verksamhetsområde som har individuella
kompetensutvecklingsplaner ska öka årligen

Kompetensutvecklingsplan tas fram i samband med det årliga medarbetarsamtalet. De
medarbetare som saknar kompetensutvecklingsplan är nyanställda som ännu inte hunnit
delta i medarbetarsamtal. Från hösten 2021 ska arbetet kompletteras med en bredare
kompetenskartläggning som genomförs av äldre- och omsorgsavdelningens
projektledare.
Andel anställda inom utförarverksamheterna som har en undersköterskeutbildning ska
öka

Inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i kommunal regi, har i genomsnitt 70
procent av de anställda undersköterskeutbildning, vilket motsvarar årets målvärde. Det
finns en variation mellan olika enheter och en kompetensutveckling pågår, bland annat
genom satsningen Äldreomsorgslyftet. Bedömningen är därmed att andelen anställda
med undersköterskeutbildning kommer att öka.
Någon form av språksatsning som syftar till att öka språkkunskaperna inom svenska ska
genomföras i alla utförarverksamheter

Under perioden har planering av pilotutbildning genomförts, där 15 medarbetare på
Norrgården kommer att ingå i en satsning på att förstärka sin yrkessvenska. Utvärdering
sker under hösten och om utfallet är bra ska satsningen breddas för att omfatta alla
verksamheter. Parallellt med detta planeras andra utbildningsinsatser och
kompetenskartläggning genomförs för att kartlägga behov.

2.4 Hållbar hälsa och liv
2.4.1 Nämndmål: Det finns en balans mellan vila och aktivitet i vardagen för
nämndens målgrupper.
Beskrivning

Ett aktivitetsutbud som är anpassat efter målgruppen är av stor vikt. Individen ska i hög
grad kunna påverka sin dag utifrån sin egen vilja och fokus. Tiden för vila och
reflektion bedöms vara minst lika viktig.
Kommentar

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är
som tidigare beskrivits försenad och det kommer inte att finnas några resultat att
redovisa i år. Enheterna arbetar vidare med aktiviteter kopplade till målet och kommer
senare under året att göra egna utvärderingar för att ta reda på om brukarna är nöjda.
Indikatorer
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

63%
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel brukare som
uppger att de känner sig
mycket eller ganska
trygga i sitt vård- och
omsorgsboende ska öka
i jämförelse med
föregående år.

83%

90%

Minska antalet
fallskador inom Äldreoch omsorgsnämndens
vård- och
omsorgsboenden i egen
regi i jämförelse med
föregående år.

4

5

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.

84%

90%

Andel brukare som vid
avslut av insatsen Trygg
förstärkt hemgång
uppger att de har
upplevt sig trygga i
hemmet.

92%

91%

90%

Andel brukare i vård- och omsorgsboende som uppger att de är mycket eller ganska
nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds ska öka i jämförelse med föregående år.

Ingen mätning är genomförd.
Andel brukare som uppger att de känner sig mycket eller ganska trygga i sitt vård- och
omsorgsboende ska öka i jämförelse med föregående år.

Ingen mätning är genomförd.
Andel brukare som vid avslut av insatsen Trygg förstärkt hemgång uppger att de har
upplevt sig trygga i hemmet.

En brukarenkät lämnas ut till brukare/anhörig efter varje avslutat uppdrag. I enkäten
finns frågeställningar kring nöjdhet och upplevd trygghet. Av 25 utskickade enkäter har
11 svar inkommit. Fem enkäter har inte kunnat skickas ut under denna period. Målet
bedöms uppfyllt med ett utfall på 91 procent som uppgett att insatsen bidragit till att de
känner sig trygga i sitt hem.

2.5 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.5.1 Nämndmål: Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad
valfrihet.
Beskrivning

Nämnden vill arbeta för att erbjuda hög valfrihet i flera avseenden, på individnivå och
övergripande. Valfrihet mellan utförare i olika driftsformer ska erbjudas och även på
individnivå utifrån att den enskilde kan påverka såväl val av utförare så som insatsens
genomförande.
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Kommentar

Det finns inga resultat att redovisa då brukarundersökningen inte är genomförd, vilket
beskrivits tidigare. Valfrihet och möjlighet att kunna påverka hur man vill ha sina
insatser genomförda, är ständigt i fokus i samtliga verksamheter.
Det finns i nuläget tre utförare av hemtjänst, två privata företag samt egen regi. Samtliga
ingår i valfrihetssystemet LOV, lag om valfrihet, där den enskilde själv väljer utförare
utifrån det beslut om insatser som gäller. Inga nya utförare har tillkommit under årets
första åtta månader.
Det finns fem valbara vård- och omsorgsboenden. Fyra av dessa ingår i
valfrihetssystemet LOV och ett är upphandlat enligt LOU, lag om offentlig
upphandling. Inga nya utförare har tillkommit under årets första åtta månader.
Upplands-Bro kommun ingår även i Länsöverenskommelsen för bibehållet
kostnadsansvar (LÖK), där placerande kommun står för kostnaden för plats i annan
kommun som ingår i överenskommelsen.
Det finns sedan flera år tillbaka en väl implementerad rutin gällande val av utförare på
biståndsenheten.
Mål med att andel brukare som uppger att de har fått plats på det särskilda boende där
de vill bo ska öka i jämförelse med föregående år anses som uppfyllt under perioden
med ett utfall på 95,2 procent.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel brukare inom
hemtjänsten som
uppger att de har fått
välja utförare av
hemtjänst ska öka i
jämförelse med
föregående år.

73%

Andel brukare som
uppger att de har fått
plats på det särskilda
boende där de vill bo
ska öka i jämförelse
med föregående år.

88%

95%

90%

4

4

6

Antal utförare inom
valfrihetssystemet (LOV)
för hemtjänst samt vårdoch omsorgsboende ska
öka jämfört med
föregående år

85%

Andel brukare inom hemtjänsten som uppger att de har fått välja utförare av hemtjänst
ska öka i jämförelse med föregående år.

Det finns inga resultat att redovisa då brukarundersökningen inte är genomförd, vilket
beskrivits tidigare. Biståndsenheten har tydliga rutiner kring brukarens val av utförare
och intern uppföljning av efterlevnad sker kontinuerligt.
Andel brukare som uppger att de har fått plats på det särskilda boende där de vill bo ska
öka i jämförelse med föregående år.

Det finns inga resultat att redovisa då brukarundersökningen inte är genomförd, vilket
beskrivits tidigare. Biståndsenheten har tydliga rutiner kring brukarens val av utförare
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och intern uppföljning av efterlevnad sker kontinuerligt.
Utifrån biståndsenhetens sammanställning av anvisade platser på vård- och
omsorgsboende har 40 av 42 brukare erbjudits sitt första handsval under årets första åtta
månader, vilket motsvarar 95,2 procent.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Äldre- och
omsorgsnämnd
en

Budget 202108

Redovisat 202108

Avvikelse
202008

Avvikelse 202108

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

130 828

54 677

122 358

47 422

8 470

-7 255

1 215

-10 980

5 545

171

4 427

304

1 118

133

1 251

1 233

Förebyggande
verksamhet
Trygg Förstärkt
Hemgång
Hemtjänst
Myndighetsutövni
ng
Övergripande
Summa

1 416

0

1 240

53

176

53

229

861

77 715

31 194

77 831

27 896

-116

-3 298

-3 414

-747

4 947

0

5 178

66

-231

66

-165

-617

14 151

1 963

9 535

5 949

4 616

3 986

8 602

-11 819

234 602

88 005

220 569

81 690

14 033

-6 315

7 718

-22 069

Varav kapitalkostnader
Äldre- och
omsorgsnämnd
en

Budget 202108

Redovisat 202108

Avvikelse 202108

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

371

22

413

34

-42

-12

-54

Förebyggande
verksamhet

24

2

50

7

-26

-5

-31

Trygg Förstärkt
Hemgång

0

0

0

0

0

0

0

157

9

165

14

-8

-5

-13

0

0

0

0

0

0

0

87

8

81

11

6

-3

3

639

41

709

66

-70

-25

-95

(tkr)
Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

Hemtjänst
Myndighetsutöv
ning
Övergripande
Summa

3.2 Helårsprognos
Äldre- och
omsorgsnämnden

Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Vård- och omsorgsboende
inkl HSE

196 422

82 016

197 742

81 336

-1 320

-680

-2 000

Förebyggande verksamhet

8 342

257

7 792

707

550

450

1 000

Trygg Förstärkt hemgång

2 131

0

1 801

70

330

70

400

116 743

46 791

113 129

38 477

3 614

-8 314

-4 700

Hemtjänst
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Myndighetsutövning

7 645

0

7 712

67

-67

67

0

21 385

2 944

17 236

6 795

4 149

3 851

8 000

352 668

132 008

345 412

127 452

7 256

-4 556

2 700

Övergripande
Summa

Varav kapitalkostnader
Äldre- och
omsorgsnämnd
en

Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

556

33

619

51

-63

-18

-81

Förebyggande
verksamhet

36

3

75

11

-39

-8

-47

Trygg Förstärkt
Hemgång

0

0

0

0

0

0

0

236

14

248

21

-12

-7

-19

0

0

0

0

0

0

0

Övergripande

131

12

122

17

9

-5

4

Summa

959

62

1 064

100

-105

-38

-143

(tkr)
Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

Hemtjänst
Myndighetsutöv
ning

3.3 Ekonomisk analys
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat med 7,7 mnkr, vilket
motsvarar 5,3 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till 12 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget samt ersättning för covidrelaterade
kostnader från Socialstyrelsen tillhörande 2020. Helårsprognosen visar ett överskott
med 2,7 mnkr.
Vård- och omsorgsboende
Verksamhetsområdet har ett positivt överskott med 1,2 mnkr. Vård- och
omsorgsboenden enligt LOV avviker negativt med 2,8 mnkr beroende på lägre volymer
inom egen regis boende Norrgården. Fasta kostnader som ej är beroende eller
påverkbara av volymer medför ett underskott inom Norrgårdens verksamhet. Vård- och
omsorgsboende enligt LOU avviker positivt med 0,4 mnkr och övriga externa platser
avviker positivt med 2,3 mnkr beroende på lägre volymer. På helåret prognostiseras
verksamhetsområdet visa en negativ avvikelse med 2,0 mnkr.
Åtgärdsplan:
Som pågående och långsiktiga åtgärder arbetar egen regis boenden med optimering av
personal- och schemaplanering, översyn av övriga omkostnader inom egna boenden
samt hemtagning av extern placering.
Förebyggande verksamhet
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,3 mnkr till följd av personalvakans
och lägre omkostnader beroende på lägre antal deltagare. På helår prognostiserar
verksamhetsområdet en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.
Trygg förstärkt hemgång
Trygg förstärkt hemgång visar ett överskott med 0,2 mnkr i resultat beroende på
anpassning av bemanning utifrån behovet inom verksamheten. Helårsprognosen
beräknas visa ett överskott med 0,4 mnkr.
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2021
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Åtgärdsplan:
Resursoptimering har vidtagits inom verksamhetsområdet.
Hemtjänst
Verksamhetsområdet hemtjänst avviker negativt med 3,4 mnkr, beroende på omfattande
behov som ger högre volymer mot budgeterat samt på höga personal- och omkostnader
inom egen regi. På helår prognostiseras verksamhetsområdet visa ett underskott med 4,7
mnkr.
Åtgärdsplan:
Öka andelen tillsvidareanställda samt schema- och planeringsoptimering samt
delaktiggöra medarbetare inom hemtjänst i egen regi.
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning visar ett negativt resultat med 0,2 mnkr för perioden beroende på
nyttjande av konsulter under en kortare period under början av året. På helår
prognostiserar verksamhetsområdet enligt budget.
Övergripande
Övergripande verksamhet visar ett överskott med 8,6 mnkr i resultatet beroende på
ersättning från Socialstyrelsen gällande Covid-19, låga omkostnader för skyddsmaterial
under perioden samt reserver avsatta till volymförändringar. På helår prognostiserar
verksamhetsområdet ha ett kvarstående överskott med 8,0 mnkr.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Covid-19
Under andra tertialet 2021 har kostnader kopplat till covid-19 uppgått till cirka 12 mnkr.
De extra kostnader avser till största del personalkostnader till följd av ett ökat
bemanningsbehov, sjukskrivningar samt skyddsmaterial. Kostnaderna ligger främst
inom Hemtjänst och Vård- och omsorgsboenden. Anställda som under perioden
tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på
anställande enhet.
Samtlig ersättning från 2020 är nu återbetalt till kommunerna och har totalt uppgått till
6,0 mnkr.
Besked om ersättning till kommuner gällande kostnader för 2021 har ännu inte
förmedlats.
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3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt

Redov
isat
tom
20210
8

Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(tkr)

Summa

Progn
os
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

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

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Redovisat
202108

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och omsorgboende
inkl HSE

1 270

0

97

1 270

1 173

Hemtjänst

150

0

0

150

150

Förebyggande enheter

180

0

0

180

180

Övergripande

300

0

0

300

300

1 900

0

97

1 900

1 803

Total
budget

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och omsorgboende inkl HSE

1 270

0

800

1 270

470

Hemtjänst

150

0

100

150

50

Förebyggande enheter

180

0

180

180

0

Övergripande

300

0

150

300

150

1 900

0

1 230

1 900

670

Projekt

Summa

Investeringsredovisningsprognos

Projekt

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Investeringar har påbörjats under året och fram till augusti månad med demensvänlig
miljö, stolar, sängutrustning samt grillar och utemöbler inom vård- och
omsorgsboenden. Beloppet uppgått till 0,1 mnkr.
Helårsprognosen visar att investeringar kommer att genomföras till ett belopp av 1,2
mnkr och består av fortsatta investeringar för en demensvänlig miljö, för sängar och
sängutrustning inom vård- och omsorgsboende, för utemöbler och andra inventarier
inom förebyggande enheten samt cyklar med kringutrustning inom hemtjänst samt
påbörjad upprustning av bostadsrättslägenheter.
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4

Intern styrning och kontroll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation- äldre- och omsorgsavdelningen
Risker: Genomförandeplaner saknas
Kontrollmoment
Egenkontroller av social dokumentation
Mindre avvikelse

Kommentar
Kontroller gällande andel genomförandeplaner sker
regelbundet i alla verksamheter, resultatet för tertial två
visar att andel ärenden där en uppdaterad
genomförandeplan finns är 95 procent, vilket motsvarar
målet. Hemtjänst i egen regi enskilt har 80 %
genomförandeplaner och handlingsplan finns för att nå
målet under 2021.

Process: Upphandling
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Kontrollmoment

Kommentar

Inför köp av tjänst eller varor kontrollera upphandlade
leverantörer

Kontroll om det finns upphandlade leverantörer vid köp
av tjänster och varor genomförs inför varje köp. Utifrån
att kontroll genomförs vid samtliga köp anses ingen
avvikelse föreligga.

Ingen avvikelse

Kontroll att köp av tjänst eller varor sker enligt
avtal/upphandlad leverantör
Ingen avvikelse

I undantagsfall genomförs dock köp utanför avtal vilket
kan ske till exempel vid akuta situationer eller vid
specifika behov där upphandlad leverantör inte finns att
tillgå.
Stickprov genomförs på fakturor enligt planering.
Stickproven har visat att hos samtliga granskade fakturor
har köp genomförts via upphandlad leverantör.

Process: Medarbetare
Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter
Kontrollmoment

Kommentar

Avdelningschef begär in upprättad handlingsplan

Samtliga av nämndens verksamheter om en har lämnat
in godkända handlingsplaner till avdelningschef.

Ingen avvikelse

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2021

22(24)

4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation- äldre- och omsorgsavdelningen
Risker: Genomförandeplaner saknas
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2021-0531

Egenkontrollsmall för granskning av
genomförandeplaner finns upprättad.

Mall egenkontroller

Avslutad

Process: Upphandling
Risker: Rutiner kring upphandling följs inte.
Åtgärder

Slutdatu
m

Representant i upphandlingsforum

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2021-1231

Upphandlingsforum i strukturerad form är ännu
inte uppstartat via upphandlingsavdelningen.
Dock sker nära samarbete med avdelningen vid
upphandling inom nämndens ansvarsområde.

2021-1231

Nära samarbete sker med upphandlingsenheten i
samtliga upphandlingar inom nämndens
ansvarsområde samt inför kartläggning av
kommande upphandlingsbehov.

Samarbete med upphandlingsenheten

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Kommentar

Process: Medarbetare
Risker: Kompetensförsörjning
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Kompetensförsörjningsplan

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2021-0930

Kompetensförsörjningsplan för avdelningen är
försenad och kommer att tas fram under hösten
2021 i samband med kompetenskartläggning.

Risker: Kompetensbrist samt ökade bemanningsbehov
Åtgärder

Slutdatu
m

Kompetensutvecklingsplaner

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2021-0630
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Kommentar
Andel medarbetare som har upprättade
kompetensutvecklingsplaner vid tertial två är 91
procent. Kompetensutvecklingsplaner för samtliga
medarbetare uppdateras i samband med
medarbetarsamtal.
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Risker: Uppföljning av resultat på HME-enkäten eller motsvarande följs inte upp i tillräcklig
utsträckning i samtliga verksamheter
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2021-1231

Handlingsplaner är upprättade utifrån resultat på
HME-enkät. Åtgärder är påbörjade.

Upprätta handlingsplan

Avslutad
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1

Ekonomisk prognos

Resultat helår (2020)

-6 229

Resultat delår april/delår 1
(2021)

4 548

Resultat delår
augusti/delår 2 (2021)

7 718

Prognos helår (2021)

2 700

Kommentarer till avvikelse

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat med 7,7 mnkr, vilket
motsvarar 5,3 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till 12 mnkr. Överskottet beror
i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget samt ersättning för covidrelaterade
kostnader från Socialstyrelsen tillhörande 2020.
Helårsprognosen visar ett överskott med 2,7 mnkr.
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2

Åtgärdsplan

Åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans

Datum
genomförande

Effekt
antal
månader
innevarande
år

Ekonomis
k
effekt/mån
ad

Ekonomis
k effekt
innevaran
de år

Ekonomis
k effekt
helår

Vård- och omsorgsboende

Ansvarig

0

Hemtagning extern placering

210901

4

72

288

864

Enhetschef
Biståndsen
heten

Optimera schemaläggning Kungsgården

210301

7

20

140

240

Enhetschef
Kungsgård
en

Översyn av övriga
omkostnader - Kungsgården

211001

2

4

8

48

Enhetschef
Kungsgård
en

Översyn av bemanning Norrgården

210301

9

90

810

1 080

Enhetschef
Norrgårde
n

0
Trygg Förstärkt Hemgång
Resursoptimering

0
210401

9

33

297

396

Enhetschef
Biståndsen
heten

0
Hemtjänst

0

Öka andel tillsvidareanställda

210601

7

150

1 050

1 800

Enhetschef
Hemtjänst
egen regi

Optimera schemaläggning

211001

3

80

240

960

Enhetschef
Hemtjänst
egen regi

Optimera personalplanering

210501

8

30

240

360

Enhetschef
Hemtjänst
egen regi

Delaktiggöra medarbetare

210501

8

150

1 200

1 800

Enhetschef
Hemtjänst
egen regi

0
Total effekt

4 273

7 548

KONSEKVENSBESKRIVNING

Vård- och omsorgsboende
•

Hemtagning extern placering
Biståndsenheten erbjuder vård- och omsorgboende inom upphandlade
verksamheter i Upplands-Bro kommun. Åtgärden medför en mindre besparing.
Den innebär även att vi säkerställer de riktlinjer som gäller för upphandlade
verksamheter och att kommunens medborgare erbjuds boende i egen kommun.

•

Resursplanering (optimera schemaläggning och se över bemanning)
Bemanningen anpassas efter verksamhetens behov och bemanningskrav, vilka
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påverkas av en lägre beläggning. Tillsvidareanställda har schemalagd resurstid,
vilket minskar behovet av timanställda och ger i sin tur en ökad kontinuitet i
verksamheten. Resursplaneringen ses löpande över med stöd av
bemanningscontroller, vilket ger verksamhetsanpassade och samtidigt och
hälsosamma scheman.
•

Översyn av övriga omkostnader
Alla kostnader ses över, till exempel media och livsmedel för en effektiv
resursanvändning utifrån behov.

Trygg förstärkt hemgång
•

Resursoptimering
Teamet Trygg förstärkt hemgång har minskat från tre till två tjänster.

Hemtjänst
•

Öka andelen anställda med tillsvidareanställning
Andelen månadsanställda ökas vilket förväntas ge ökad kvalitet och kontinuitet
samt minskade kostnader.

•

Optimerad personalplanering och schemaläggning
Det pågående arbetet med planering och schemaläggning har inte gett den
effekten som förväntades före sommaren. Detta till följd av brist på kvalificerad
personal. Arbetet har startat upp på nytt och intensifieras under september

•

Delaktiggöra medarbetare
Medarbetare/kontaktpersoner behöver även fortsättningsvis delaktiggöras i
högre grad vid planeringen av brukarens tid. Medarbetarna har fått konkreta
målsättningar som följs upp individuellt.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-08-24

ÄON 21/0089

Äldre- och omsorgsnämnden

Revidering delegationsordning Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning.

Sammanfattning
Kontroll av behov av revideringar i delegationsordningen äger rum två gånger
per år. Nu upprättat förslag till revidering innehåller dels förtydliganden och
redaktionella justeringar men framför allt förändring av delegat med anledning
av den organisationsförändring som är gjord inom socialkontoret. Ytterligare
ett område där socialkontoret föreslår förändringar är upphandling.
Samtliga förslag till reviderad delegationsordning är i bilaga markerade i röd
text.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti år 2021



Reviderad delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I kommunallagen ges möjlighet för Äldre- och omsorgsnämnden att delegera
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt arbetssätt för
verksamheterna. Delegationsordningen behöver regelbundet revideras
allteftersom nya behov uppstår.
Kontroll av behov av revideringar i delegationsordningen äger rum två gånger
per år. Behov av revideringar kan behöva göras oftare med anledning av
förändrad organisation, ny lagstiftning eller uppmärksammade brister som
behöver åtgärdas skyndsamt.

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

Er beteckning
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Datum

Vår beteckning

2021-06-22

ÄON 21/0089

Förändrad organisation
Nu upprättat förslag till revidering innehåller dels förtydliganden och
redaktionella justeringar men framför allt förändring av delegat med anledning
av den organisationsförändring som är gjord inom socialkontoret från den 1
januari 2021. Socialkontoret föreslår förändringar där avdelningschef ersätter
socialchef som delegat inom många delar.
Upphandling
Ytterligare ett område där socialkontoret föreslår förändringar är upphandling.
Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet är att det nu i
kommunen finns en upphandlingsenhet och att förutsättningar därmed finns för
att arbeta med upphandlingar på ett mer effektivt sätt.
Syftet med föreslagen revidering är att förbättra beslutsarbetet inför att
upphandlingen annonseras. När upphandlingen väl är annonserad är den i
princip låst och upphandlingsdokumenten styr utrymmet för fortsatta beslut.
Delegationsförslaget innebär att rätt beslut ska tas på rätt nivå. Exempelvis
föreslås att en kontorsspecifik upphandling upp till fem (5) miljoner kronor
beslutas av kontorschef. Detta innebär att kontorschefen blir uppmärksam på
och måste ta ställning till ett inköp som påverkar budget om maximalt fem (5)
miljoner kronor. Är beloppet över fem (5) miljoner kronor ska beslutet, enligt
föreslagen revidering, fattas i nämnden.
Syftet är att ärenden som har en större inverkan på kommunens budget ska
belysas och hanteras på en mer övergripande nivå. Beslut som har lagen om
offentlig upphandling som bas, till exempel överprövning, yttranden i denna
process, avbrytandebeslut, tilldelningsbeslut och liknande delegeras så att de
kan fattas på den avdelning i kommunen som har bäst sakkunskap, det vill säga
upphandlingsenheten. Tilldelningsbeslut är ibland omdiskuterat var dessa ska
tas. Dock är det beslutet ren praxis eftersom det av upphandlingsdokumenten
framgår vilken leverantör som kommer tilldelas och på vilket sätt.
Utvärderingen ger inget större utrymme för val utan tilldelning måste ske till
den som uppfyller de utvärderingskriterier som angivits på bäst sätt.
Rätt att ingå avtal föreslås delegeras till kontorschef eller upphandlingschef
utan beloppsgräns eftersom upphandlingen i sig är beslutad enligt beloppsgräns
innan genomförandet. Alla punkter hänger på ett eller annat sätt ihop med
varandra utifrån de olika processer som uppstår inom upphandling.
Ytterligare ett syfte med revideringen är att samordna hela kommunens
upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder. Detta innebär
att delegationen vad gäller upphandlingar som utgångspunkt ska se likadan ut i
samtliga nämnder, men med de anpassningar som behövs i den specifika
nämnden för att effektivitet och syfte ska uppnås. En ytterligare målsättning är
att samtliga nämnders delegationsordningar blir mer enhetliga genom att de
följer samma struktur.
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reviderade delegationsordning.
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Barnperspektiv
Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en
positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär
att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker.
Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för Socialnämndens
verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att kommunen ska
kunna arbeta mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare, barn
som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.

Socialkontoret

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

1.3

Vad kan inte delegeras

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
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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.
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmaste chef
delegationen. En person med högre befattning än delegatens, inom samma
verksamhetsområde, har alltid minst samma behörighet att fatta de beslut som
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den
kunskap som krävs innan beslut fattas.

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. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får
överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.

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
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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.

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 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.
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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
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor
som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmaste chefsnivå under socialchef. Med
enhetschef avses närmaste chefsnivå under avdelningschef. Person med
högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre
befattning

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 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 har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.
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3

Förkortningar
AB

Allmänna bestämmelser

AU

Arbetsutskott

AL

Arkivlagen

AML

Arbetsmiljölagen

Bistånd Biståndsenheten
BrB

Brottsbalken

FL

Förvaltningslagen

GDPR

IVO

General Data Protection Regulation
(Dataskyddsförordningen)
Gemensamma författningssamlingen avseende
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel,
folkhälsa m.m.
Inspektionen för vård och omsorg

JK

Justitiekansler

JO

Justitieombudman

KC

Kontaktcenter

KL

Kommunallagen

LAS

Lagen om anställningsskydd

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LOV

Lagen om valfrihetssystem

OSL

Offentlighet och sekretesslagen

PSL

Patientsäkerhetslagen

SoF

Socialtjänstförordningen

SoL

Socialtjänstlagen

TF

Tryckfrihetsförordning

ÄON

Äldre- och omsorgsnämnden

HSLF
-FS
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Delegationsordning

Ärende- Ärendetyp
grupp
nr
1
1.1

2
2.1

Lagrum

Delegat (lägsta)

Beslut i brådskande ärenden
Beslut i brådskande ärenden i
de fall nämndens beslut inte
kan avvaktas
Anmärkning:
Beslutanderätten gäller ej
beslut som omfattas av
bestämmelserna i 10 kap. 4
och 5 §§ SoL samt 6 kap 38 §
KL

6 kap. 39
§ KL

Ordförande

Offentlighets- och sekretesslagen
Beslut om avslag/delavslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild

2 kap. 14
§ TF

Från socialchef till
avdelningschef

6 kap 3, 7
och 10 kap
4,13–14
§§ OSL

2.2

Beslut om bifall på begäran
om sekretessbelagd uppgift i
allmän handling till enskild
eller annan myndighet

10 kap. 28
§ OSL

Från enhetschef till
biståndshandläggare

2.3

Beslut att lämna ut uppgifter
ur personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

12 kap. 6 § SoL

Från AU till Socialchef

3
3.1

Anskaffning av varor och tjänster - avrop
Anskaffning av varor och
tjänster för
verksamhetens behov

LOU

-Inom beloppsgränsen
upp till fem
prisbasbelopp

Socialchef
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-Inom beloppsgränsen tre
prisbasbelopp

4
4.1

Avdelningschef

-Inom beloppsgränsen ett
prisbasbelopp
Anmärkning: I enlighet med
kommunens
upphandlingspolicy.

Enhetschef

Anskaffning av varor och tjänster – direktupphandling
Anskaffning av varor och
tjänster för
verksamhetens behov
- Inom beloppsgränsen
upp till fem
prisbasbelopp

LOU
Socialchef

- Inom beloppsgränsen tre
prisbasbelopp

Avdelningschef

- Inom beloppsgränsen ett
prisbasbelopp
Anmärkning: I enlighet
med kommunens
upphandlingspolicy.
5
5.1

Enhetschef

Upphandling
Beslut om deltagande i
upphandling som har
genomförts eller kommer
att genomföras av annan
myndighet/organisation
med ett kontraktsvärde upp
till 5 mnkr.

Gäller alla typer av
upphandlingar/(ramavtal,
uppdrag, varor,
koncession) som enbart
avser den egna nämnden

Socialchef

Upphandlingschef i
samråd med socialchef

5.2

Beslut om deltagande i
upphandling som har
genomförts eller kommer att
genomföras av annan
myndighet med ett totalt
kontraktsvärde över 5 mnkr

Gäller alla typer av
upphandlingar (ramavtal,
uppdrag, varor,
koncession) som enbart
avser den egna nämnden

5.3

Besluta att godkänna
upphandlingsdokument för
upphandling med ett totalt

Gäller alla typer av
upphandlingar (ramavtal,
uppdrag,
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kontraktsvärde

tjänstekoncession) som
enbart avser den egna
nämnden

- mellan 0,5 mnkr och 5
mnkr.
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

-över 5 mnkr
Beslut att inte lämna ut
allmänna handlingar eller att
lämna ut handlingar med
förbehåll i pågående
upphandlingsärende
Rätt att avge yttrande i
överprövning av
upphandlingsärende i mål, vid
domstol eller annan
myndighet. Gäller även rätt att
anlita ombud för sådan talan.
Delegationen omfattar även att
ta ställning till om beslut eller
dom ska överklagas
Besluta om tilldelningsbeslut
eller att avbryta upphandling
för upphandling med ett
kontraktsvärde

Socialchef
ÄON

OSL 19 kap 3§, 31 kap
16§

Upphandlingschef

Upphandlingschef

- upp till 0,5 mnkr(vilket
även innefattar rätten att
teckna avtal)

Enhetschef

-över 0,5 mnkr

Upphandlingschef

Rätt att teckna avtal efter
kontors-/nämndspecifik
upphandling med ett
kontraktsvärde över 0,5 mnkr
Rätt att besluta om avrop med
värde överstigande 4
basbelopp från gällande
ramavtal inom årligen beslutad
budget samt hantera utlämning
av handlingar och
sekretessbeslut relaterade till
sådana avrop
Rätt att godkänna och teckna
avtal gällande utförare för
LOV
Rätt att avslå ansökan att
bedriva verksamhet enligt
LOV
11

Alla typer av avtal

Socialchef

Avrop utifrån gällande
ramavtal understigande
fyra basbelopp betraktas
som verkställighetsbeslut

Enhetschef

8 kap. § 1-3 LOV

Socialchef

8 kap. § 1 LOV

Socialchef
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5.11
6
6.1
6.2

Rätt att häva ingånget avtal
enligt LOV

6.4

7

Socialchef

Arkivlagen

Socialchef

Arkivansvar
Utse/entlediga arkivansvarig
och fastställa
arkivorganisation
Arkivansvar
– central administration

6.3

7 kap. § 1 LOV

§§ 4, 5
och 6 arkivlagen

Från avd.chef KVS till
Avdelningschef

– centralarkiv på
myndighet och
beställaravdelningen

Enhetschef
myndighet

– enheterna

Enhetschef
Socialchef

Anta
dokumenthanteringsplan
Besluta om gallring och
bevarande av handlingar som
inte omfattas av
dokumenthanteringsplanen.

Socialchef

Dataskyddsförordningen

7.1

Beslut om att helt eller
delvis avslå en begäran
från en registrerad om att
få information om
huruvida personuppgifter
om denne behandlas, få
tillgång till
personuppgifterna och
information om ändamålet
m.m med behandling.

Artikel 15
GDPR

Enhetschef

7.2

Beslut om att helt eller
delvis avslå den
registrerades begäran om
att få felaktiga
personuppgifter som rör
denne rättade eller
ofullständiga
personuppgifter

Artikel 17 GDPR

Enhetschef
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kompletterade (”rätt till
radering”)
Beslut om att helt eller
delvis avslå den
registrerades begäran om
att få felaktiga
personuppgifter som rör
denne rättade eller
ofullständiga
personuppgifter
kompletterade (”rätt till
rättelse”)
Beslut om att helt eller
delvis avslå den
registrerades begäran om
att begränsa
personuppgiftsbehandling (rätt till
begränsning av
behandling)

Artikel 16
GDPR

Enhetschef

Artikel 18
GDPR

Enhetschef

7.5

Beslut om att helt eller
delvis avslå den
registrerades begäran om
att få ut de personuppgifter
som rör hen samt överföra
dessa uppgifter till annan
personuppgiftsansvarig
(”dataportabilitet”)

Artikel 20

Enhetschef

7.6

Beslut om att fortsätta
behandling av
personuppgifter, trots den
registrerades invändningar,
p.g.a att kommunens
berättigade skäl för
behandling väger tyngre än
den registrerades intressen,
rättigheter och friheter eller
i de fall det sker för
fastställande, utövande eller
försvar av rättsliga anspråk
(”rätt att göra
invändningar”)

Artikel 21
GDPR

Enhetschef

7.3

7.4
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7.7

Ingå och underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal inom sitt
verksamhetsområde.

Artikel 28
GDPR

Socialchef

7.8

Utse/entlediga
dataskyddsombud

Artikel 37
GDPR

Socialchef

8

Arbetsmiljölagen
8.1

En skriftlig delegation ska undertecknas
Ansvar för arbetsmiljö och
AML
internkontroll
- övergripande
förvaltningsnivå
-

övergripande
avdelningsnivå

-

inom en enhet

Socialchef
Avdelningschef
Enhetschef
Biträdande enhetschef

9

Personalärenden
9.1

Beslut att anställa personal

AB, 2 kap.
4 § Mom.1 grunderna för
lagen om anställningsskydd
Mom.2 Provanställning
sammanlagt högst 6
kalendermånader om det
föreligger ett prövobehov

-

Avdelningschef
Enhetschefer

Socialchef
Avdelningschef

-

Övrig personal vid
enheten

Enhetschef

-

Anställning av personal
med
arbetsmarknadsstöd

14

Enhetschef

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

9.2
9.3

AB § 3

Enhetschef

AB § 33

Enhetschef

AB § 4,
LAS § 15
AB § 25 Mom. 6 ledighet
om det är förenligt med
verksamhetens krav
utöver de fall som
regleras i lag
AB § 10,
mom 1-3,
7 mom 4-7

Enhetschef

AB § 11

Enhetschef
Från socialchef till
avdelningschef
Från socialchef till
avdelningschef
Socialchef

Beslut att begära intyg om
arbetsförmåga och
hälsoundersökningar
Beslut om entledigande
– från arbetstagarens sida

9.4
9.5

9.6

Anmärkning
I samråd med personalstaben.
Besked om att tidsbegränsad
anställning upphör
Beslut om ledigheter utöver
lag och avtal

Beslut om avstängning med
eller utan löneförmåner

9.7

– förseelser m.m.
medicinska skäl
Beslut om skriftlig varning

9.8

Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

LAS § 7

9.9

Uppsägning p.g.a. personliga
skäl
Beslut om avsked

LAS § 7

9.10
10
10.1

11
11.1

LAS § 18

Enhetschef

Socialchef

Kurser och konferenser
Arbetsutskott

Beslut om deltagande i kurser
och konferenser för
förtroendevalda Anmärkning:
Ordförande då beslut i
arbetsutskott inte kan
avvaktas.

Teckna och säga upp avtal
Teckna hyreskontrakt
avseende lokaler

12 kap jordabalken

-Inom beloppsgränsen upp
till fem (5) prisbasbelopp i
årskostnad

Socialchef

-Inom beloppsgränsen tre (3)
prisbasbelopp i årskostnad

Avdelningschef
Enhetschef

15

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

-Inom beloppsgränsen ett (1)
prisbasbelopp i årskostnad
11.2

Uppsägning av hyreskontrakt
avseende lokaler

11.3

Teckna och säga upp avtal vid
extern placering i särskilt
boende eller korttidsplats
Teckna licensavtal,
samverkansavtal och därmed
jämförliga avtal

11.4

12 kap jordabalken

-Inom beloppsgränsen upp
till fem (5) prisbasbelopp

Socialchef

-Inom beloppsgränsen tre (3)
prisbasbelopp

Avdelningschef

-Inom beloppsgränsen ett (1)
prisbasbelopp
11.5

12
12.1
13
13.1

14
14.1
14.2

Ändra till
avdelningschef från
Socialchef
Enhetschef

Enhetschef

Säga upp licensavtal,
samverkansavtal och därmed
jämförliga avtal

Avdelningschef

Beslutsattester och kontoansvariga
Beslut att utse
beslutsattestanter och
kontoansvariga

Regler för ekonomisk
förvaltning

Socialchef

Representation
Beslut om representation
Anmärkning: Avser ej
förtäring vid konferenser,
möten, studiebesök m.m.
vilket ingår i ordinarie
budgetansvar.

Socialchef

Ansökan om medel
Beslut om ansökan och
redovisning av statsbidrag
Beslut om ansökan och
redovisning av statsbidrag

Socialchef
Socialchef

16

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

15

Utredning, uppföljning och avslut av insats

15.1

Beslut om att inleda utredning

15.2

Beslut om att utredning inte
skall inledas

15.3

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

15.4

15.5

15.6

- vid oenighet
Förslag att ta bort 15.5 är
inte ett beslut utan klargör
vår skyldighet.
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

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

2 a kap. 3
och 6 §§ SoL

2 a kap. 8,
9 §§ SoL

Biståndshandläggare
Från samordnare till
Biståndshandläggare
(Förslag godkänt av
avd.chef LG)
Samordnare Myndighet
Biståndshandläggare
Enhetschef Myndighet
Biståndshandläggare

Enhetschef Myndighet

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

16
16.1
16.2

17
17.1
17.2
17.3
17.4

Överflyttning av ärende
Beslut i fråga om
mottagande/överflyttning av
ärende från/till annan kommun
Beslut om att ansöka hos
Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av
ärende samt yttrande till
Inspektionen för vård och
omsorg i ärende om
överflyttning.

2a kap 10§ SoL

Enhetschef
Myndighet

2a kap 11§ SoL

Enhetschef
Myndighet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
Myndighet

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef
Myndighet

Äldreomsorg
Beslut om bistånd i form av
hjälp i hemmet
Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för service och
omvårdnad
Beslut om bistånd i form av
särskilt boende för service och
omvårdnad vid parboende
Beslut om bistånd i form av
vård och boende eller annan
viss korttidsvård

4 kap. 1 § SoL
Enhetschef myndighet

Under högst fyra månader

AU

Efter de första fyra månaderna
17.5
17.6
17.7

Beslut om bistånd i form av
dagverksamhet
Beslut om bistånd i form av
ledsagning
Beslut av akuta insatser till
nästkommande vardag vid
utskrivning från sjukhus.

Anmärkning Delegationen gäller
under socialjouren nordvästs
öppettider då socialtjänsten i
Upplands Bro kommun har stängt.
Delegationen gäller för akuta
beslut då socialsekreterare på
socialjour nordväst bedömt att det
inte är möjligt att avvakta till näst
kommande vardag.
Socialsekreterare på socialjouren
kontaktar jourhavande enhetschef
för beslut i ärendet.
18

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

17.8

Beslut om extern placering
särskilt boende heldygnsomsorg.
Under högst fyra månader

Enhetschef myndighet

Efter de första fyra månaderna

17.9

AU

Beslut om extern placering
korttidsplats särskilt boende
heldygnsomsorg.

Enhetschef myndighet

Under högst fyra månader

18
18.1

18.2
18.3
18.4

18.5

AU

Efter de första fyra månaderna

Överklagande till domstolar
Beslut om att föra talan i
ärenden eller mål vid allmän
domstol eller
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
19

10 kap 2 § SoL

Socialchef

37 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

38 § FL
45§ FL

Enhetschef
myndighet

10 kap 1-2
§§ SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11
18.12

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
förvaltningsrätt och
kammarrätt i ärende
rörande riksfärdtjänst där
ursprungsbeslutet fattats
av arbetsutskott
Överklagande, yrkande
om inhibition, samt
yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i ärende
rörande riksfärdtjänst där
ursprungsbeslutet fattats
av delegat
Överklagande, yrkande
om inhibition, samt
yttrande till
förvaltningsrätt och
kammarrätt i ärende
rörande särskild avgift för
icke verkställda beslut där
ursprungsbeslutet fattats
av delegat
Anmälan om behov av
offentligt biträde
Avvisande av ombud och
biträde
Överklagande av annan
20

10 kap 1-2
§§ SoL, 6
kap. 39 § KL

Angående rättelse
och ändringar av
beslut samt
överklagande, se FL
36 - 48 §§.

Ordförande

Arbetsutskott

Angående rättelse
och ändringar av
beslut samt
överklagande, se FL
36 - 48 §§.

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Angående rättelse
och ändringar av
beslut samt
överklagande, se FL
36 - 48 §§.

Socialchef

3 § Lag om
offentligt biträde
14 § FL
lagrum?

Enhetschef
myndighet

22 § FL

Socialchef

AU

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

myndighets- och
domstolsbeslut samt
yrkande om inhibition till
nästa instans.
19
19.1
19.2

Yttranden
Uppgiftslämnande på begäran
av smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen om det
uppmärksammas att den
smittade inte följer meddelade
förhållningsregler

19.3

Yttrande till allmän domstol

19.4

Yttrande till
förvaltningsdomstol
Yttrande till tillsynsmyndighet
– verksamhetstillsyn.
Anmärkning: Tillsynsmyndighet kan vara IVO,
länsstyrelsen i resp. län, JO och
JK. I första hand bör nämnden
avge yttrande på grund av
ärendets principiella betydelse.
Yttrande till
tillsynsmyndighet –
individärenden.
Anmärkning:
Tillsynsmyndighet kan vara
IVO, länsstyrelsen i resp. län,
JO och JK.
Komplettering av yttrande till
tillsynsmyndighet –
individärenden och
verksamhetstillsyn.

19.5

19.6

19.7

Anmärkning:
Tillsynsmyndighet kan
vara IVO, länsstyrelsen
21

6 kap 9 §
smittskyddslagen
6 kap 12 § smittskyddslagen

13 kap. 2
§ SoL

Enhetschef
Myndighet
Enhetschef
Myndighet

Enhetschef
Myndighet
Enhetschef
Myndighet
ÄON

13 kap. 2
§ SoL

AU

13 kap. 2 § SoL

Socialchef

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

i resp.län, JO och JK

19.8

20
20.1
20.2

21
21.1

21.2

22
22.1

Enhetschef inom
ramen för sitt
verksamhetsområde

Yttranden och svar på
remisser eller enkäter till
andra myndigheter och
andra organ.
Avser områden som inte
har karaktären av
kommunens
ställningstagande utan är
information om kommunen
och inom ramen för
verkställighet av den vars
verksamhetsområde berörs

(Tillägg utifrån
kommunstyrelsens
delegationsordning)

God man/förvaltare och målsägarbiträde
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av
god man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov
av god man/förvaltare inte
längre föreligger

5 kap. 3 §
p.1 SoF

Biståndshandläggare

5 kap. 3 §
p.2 SoF

Biståndshandläggare

12 kap. 10
§ SoL

Samordnare
Myndighet

Polisanmälan
Beslut om polisanmälan
angående misstanke om vissa
brott mot underårig samt vissa
grövre brott. Anmärkning:
Avser misstanke om brott
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt
misstanke om brott för vilket
inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år. Såväl
anmälan som
uppgiftslämnande.
Beslut om polisanmälan
angående brott mot
nämndens verksamhet
– vid brådskande ärenden

10 kap
21–24 §§ OSL

12 kap. 10
§ SoL

AU
Ordförande

Lex Maria Patientsäkerhetslagen
Beslut att anmäla till
Inspektionen för vård och
omsorg om allvarlig vårdskada
mm inom hälso- och
sjukvården, lex Maria.
22

3 kap 5–6
§§ PSL och 4§
HSLF-FS 2017:41

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

22.2

23
23.1

Anmärkning: Vårdgivaren
ansvarar för att anmälningar
görs
Anmälan till Inspektionen för
vård och omsorg om en
person som har legitimation
för ett yrke inom hälso- och
sjukvården och som är
verksam eller har varit
verksam hos vårdgivare, kan
utgöra en fara ur ett
patientsäkerhets- eller
förtroendeperspektiv
(oskicklighet, olämplighet,
brottslighet, sjukdom eller
missbruk av alkohol,
narkotika eller andra droger)

3 kap 7 § PSL

Tillägg!

Lex Sarah
Beslut att anmäla allvarligt
missförhållande eller påtaglig
risk för ett allvarligt
missförhållande till IVO

14 kap 7§ SoL,

Förslag att ta bort
nedanstående:

24.1

Från avd.chef KoV till
Socialchef

Kvalitetsutvecklare,
Verksamhetsutvecklare

Ansvara för att dokumentera
och utreda rapporter enligt lex
Sarah

24

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

Avdelningschef KoV

I förekommande fall anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg
om allvarliga missförhållanden
eller påtaglig risk för allvarliga
missförhållanden. (Lex Sarah)
Anmärkning: I samråd med
socialchef.

Lex Maja
Anmäla till Länsstyrelsen eller
Polismyndigheten när man
påträffar ett djur som utsätts för
vanvård eller misshandel,
uppenbart visar symtom på
sjukdom eller är allvarligt
skadat.

23

10 kap 20a §
OffentlighetsOch
sekretesslagen

Biståndshandläggare
Socialsekreterare

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

25
25.1

Egendomsskada
Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada vid
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp till
ett basbelopp
Upp till ett prisbasbelopp

3 kap. 2 §
skadeståndslagen
Enhetschef
AU

Över ett prisbasbelopp
26

Avgifter

26.1

Fastställa avgiftsunderlag

26.2

Bestämma förbehållsbelopp

26.3
26.4

Beslut om avdrag och tillägg
till minimibelopp
Beslut om avgift

26.5

Beslut om ändring av avgift

26.6

Beslut om nedskrivning av
avgift

26.7

Beslut om avgiftsbefrielse

27

8 kap. 4 §
SoL
8 kap. 6 §
SoL
8 kap. 8 §
SoL
8 kap. 5 §
SoL
8 kap. 9
§ SoL
4 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef
Myndighet

Utredning till färdtjänstnämnd
om färdtjänstansökan

6 § 3 st lag om
färdtjänst

27.2

Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst
Beslut om ersättning för
riksfärdtjänstresa
Beslut om att återkalla
tillstånd till riksfärdtjänst

4–7 §§ lag om
riksfärdtjänst
8 § lag om riksfärdtjänst
9 § lag om riksfärdtjänst

27.4

Avgiftshandläggare
Avgiftshandläggare
Avgiftshandläggare
Avgiftshandläggare

Lag om färdtjänst (sfs 1997:736) och lag om riksfärdtjänst
(sfs 1997:735) Ändra rubrik till Färdtjänst och
riksfärdtjänst

27.1

27.3

Avgiftshandläggare

-

om
förutsättningar för

Färdtjänstutredare i
KC
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

24

Äldre och omsorgsnämndens
delegationsordning

tillstånd inte
längre finns
-

28
28.1
28.2

om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade
överträdelser av de
föreskrifter som gäller
för riksfärdtjänst 9 § lag
om riksfärdtjänst

AU

Planärenden
Utlåtande i enklare
planärenden utan större
principiell betydelse
Utlåtande i planärenden med
större principiell betydelse

25

3 kap. 2 § SoL

Från avd.chef KoV till
socialchef

3 kap. 2 § SoL

Äldre- och
omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-07-28

ÄON 21/0017

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020.
2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorps särskilda boende och
korttidsboende 2020.
3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta
en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå


hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående kalenderår



vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten



vilka resultat som uppnåtts

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara både
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador i samband med
vård och behandling. Syftet är att på detta sätt säkerställa att den utförda hälsooch sjukvården blir patientsäker. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Inom egenregi i
Upplands-Bro är ansvaret att bedriva en god och säker vård med hög
patientsäkerhet fördelat huvudsakligen på Hälso-och sjukvårdsenheten (HSE)
men till viss del även på respektive verksamhet där kommunen har ett hälsooch sjukvårdsansvar. För att tydliggöra detta ansvar ur patientsäkerhetssynpunkt har alla berörda verksamheter i egenregi anmodats att för år 2020
upprätta patientsäkerhetsberättelse för den egna verksamheten utifrån dess
ansvar. Dessa bifogas vårdgivaren Upplands-Bros samlade
patientsäkerhetsberättelse för egenregi. De vårdgivare som bedriver vård- och
omsorgsboenden enligt avtal med kommunen har en annan
organisationsstruktur och upprättar därför en enhetlig patientsäkerhetsberättelse
för sina respektive verksamheter vilka bifogas. Sammanfattningsvis är

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

Vår beteckning

2021-07-28

ÄON 21/0017

bedömningen att samtliga verksamheter har hanterat patientsäkerheten väl
utifrån den belastning och det ansträngda läge den globala pandemin medfört.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2021



Bil 1 Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020



Bil 1:1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)2020



Bil 1:2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2020



Bil 1:3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2020



Bil 1:4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2020



Bil 1:5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens 2020



Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorp 2020



Bil 3 Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020

Ärendet
I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelser upprättats
av vårdgivaren egenregi samt av upphandlade verksamheter för år 2020.
Patientsäkerhetsberättelse har för år 2020 upprättats av samtliga verksamheter i
egenregi som berörs i redovisningen Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020
d v s Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE), Norrgården, Kungsgården,
servicehus samt dagverksamhet för dementa. Rapporten
Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020 är nämndövergripande i likhet med
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens verksamhet. Under år 2020 låg alla
verksamheter i egenregi där ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar förelåg
oberoende av nämnd, under en gemensam verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) 4:2, som tillika innehade uppdraget som avdelningschef
för Utföraravdelningen.
De avtalade privata avtalade verksamheterna har bägge en annan
organisationsstruktur med verksamhetschefsansvar enl HSL 4:2 och
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den egna respektive
verksamheten och upprättar därför en enhetlig patientsäkerhetsberättelse
vardera.
Patientsäkerhetsarbetet har under år 2020 för samtliga verksamheter i såväl
egenregi som avtalade verksamheter, präglats av att fokusera på att minimera
och hantera smittspridningen av covid-19. Otaliga smittspårningar och
provtagningar har genomförts. Ett ständigt arbete har pågått för att lösa
personalbortfall när ordinarie erfaren personal själva insjuknat i covid-19 eller
ej fått tjänstgöra i vid minsta misstänkta symptom eller i väntan på egna
provsvar. Patientsäkerhetsarbetet har för verksamheterna tillika inneburit att
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oupphörligen och regelbundet under året informera och utbilda sin personal i
mer omfattande basal hygien och utbilda i hur skyddsutrustning av mer
omfattande karaktär ska användas och hanteras för att inte smitta bäraren. En
annan del av patientsäkerhetsarbetet som också är en del av
personalsäkerhetsarbetet har varit att ständigt tillse att tillgången funnits till den
skyddsutrustning som varit aktuell. Mycket av planerade åtgärder inom det
förebyggande patientsäkerhetsarbetet har fått nedprioriteras och stå tillbaka för
akuta situationer, nya arbetssätt och behov av snabba anpassningar till ett
snabbt flöde av nya riktlinjer, rutiner och direktiv gällande covid-19.
Verksamheterna fick under året ständigt anpassa sig efter nya förutsättningar
och nya behov.
Pandemin har inneburit att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med stöd
av ansvariga läkare har bedrivit en mer avancerad hälso- och sjukvård för de
patienter som drabbats av covid-19 än vad som normalt ligger inom ramen för
vare sig kommunal eller regional primärvård utan närmar sig medicinsk
slutenvård. Många patienter har därmed kunnat stanna på sitt boende i sin
välkända och trygga miljö under sjukdomstiden i likhet med delar av
intentionen i God och Nära Vård.
Sammanfattningsvis är bedömningen att samtliga verksamheter har hanterat
patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge den
globala pandemin medfört.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan på barnperspektivet.

1. Bil 1 Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020
2. Bil 1:1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)2020
3. Bil 1:2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2020
4. Bil 1:3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2020
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5. Bil 1:4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2020
6. Bil 1:5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens 2020
7. Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorp 2020
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Beslut sänds till











Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen
MAS
Hälso- och sjukvårdsenheten HSE
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap 10 § är varje vårdgivare skyldig att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska finnas
tillgänglig för den som vill ta del av densamma. I patientsäkerhetsberättelsen
ska det framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
3. vilka resultat som uppnåtts
Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden är vårdgivare i UpplandsBro kommun och ansvarar för att patienter i berörda verksamheter får en god
och säker hälso- och sjukvård.
Inom egenregi i Upplands-Bro är ansvaret att bedriva en god och säker vård
med hög patientsäkerhet fördelat dels på Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
men till viss del även på respektive verksamhet där kommunen har ett hälsooch sjukvårdsansvar. För att tydliggöra detta ansvar ur patientsäkerhetsperspektiv så har alla berörda verksamheter anmodats att inkomma med en patientssäkerhetsberättelse för den egna verksamheten avseende år 2020. Dessa bifogas
vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse för egenregi som bilagor. Som underlag
har den mall som Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges
Kommuner och Regioner) tagit fram använts.
Patientsäkerhetsberättelser har upprättats inom följande verksamheter i egenregi (bifogas vårdgivarens övergripande patientsäkerhetsberättelse som bilagor):
Hälso- och sjukvårdsenheten
Norrgården
Kungsgården
Servicehusen Bro & Kungsängen (gemensam)
Dagverksamhet demens Kvistaberg
Grupp- och servicebostäder enligt LSS (gemensam)
Dagliga verksamheter enligt LSS (gemensam)
Året 2020 har i mycket hög grad präglats av den pågående pandemin. Verksamheterna har haft fullt fokus på att försöka förhindra och minimera smittspridningen av covid-19.
Följsamhet till hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning, extra utbildningar inom vårdhygien, ledarskap och kommunikation har varit prioriterade områden. Verksamheterna har snabbt fått anpassa sig och ställa om till ständigt
nya förutsättningar vartefter ny kunskap och erfarenhet om viruset tillgängliggjorts. Riktlinjer, rekommendationer och rutiner från Folkhälsomyndigheten,
Smittskydd, Vårdhygien, regionen m fl har i ett högt tempo löpande avlöst
varandra med nya versioner.
Mycket av planerade åtgärder inom det förebyggande patientsäkerhetsarbetet
har fått nedprioriteras av verksamheterna och stå tillbaka för akut uppkomna
3
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situationer, nya arbetssätt och behov av snabba anpassningar till tidigare
nämnda direktiv.
Pandemin har visat hur viktigt det är att personal inom vård- och omsorgsverksamheter ges tillgång till och tid avsatt för att genomföra utbildningar i
basal hygien- och att det behöver vara ständigt återkommande inslag med repetitionstillfällen.
Pandemin har också inneburit att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
med stöd av ansvariga läkare har bedrivit en mer avancerad hälso- och sjukvård för de patienter som drabbats av covid-19 än vad som normalt ligger
inom ramen för vare sig kommunal eller regional primärvård. Infusioner
(dropp), syrgasbehandlingar, saturations- och tempkontroller förebyggande
trombosbehandlingar i injektionsform, med mera har på detta sätt kunnat erbjudas på plats till de som drabbades av covid och haft behov av detta. Positivt är att den kommunala hälso- och sjukvården i Upplands-Bro - efter framställan till regionen- lyckades få regionen att i akut- och buffertförråden tillhandahålla intravenösa infusionslösningar för parenteral vätske- och nutritionsbehandling som inte bara innehåller elektrolyter utan även kolhydrater i
form av glucos. Detta var till stor nytta för de patienter som drabbades av covid-19 och inte orkade inta föda oralt.
Pandemin har tydligt visat hur viktigt det är att den legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonalen regelbundet erhåller fortbildningar för att upprätthålla en
hög kompetensnivå samt betydelsen av att det finns en säkerställd tillgång på
erfarna sjuksköterskor med god verksamhetskännedom vid oväntade händelser
som berör den kommunala hälso- och sjukvården.
Pandemin har därutöver visat vikten av en god samverkan med respektive ansvarig läkarverksamhet. Vid särskilda boenden för äldre sker samverkan med
Familjeläkarna i Saltsjöbaden och vid grupp- och servicebostäder enligt LSS
sker samverkan med respektive av brukaren vald läkare vid olika vårdcentraler, företrädesvis de fn tre förekommande inom kommunens geografiska
område. Samverkan under pandemin har varit särskilt betydelsefull för smittspårningar och provtagningar i samband med covid-19 samt för ordinationer
vid behandling av patienter som drabbats av covid-19.
Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som den globala
pandemin medfört.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Det övergripande målet inom hälso- och sjukvården är att dess insatser ska
vara av sådan kvalitet att patienter inte drabbas av vårdskada eller risk för sådan i samband med vård och behandling. Strategier inom patientsäkerhetsarbetet för att förebygga detta är bl a att arbeta aktivt med avvikelser genom att
vidta åtgärder för att de inte ska återupprepas och dra lärdom av dessa i det
förebyggande arbetet, arbeta med synpunkter och klagomål, arbeta med riskbedömningar, fortbildningar med mera.
Riskbedömningar genomförs regelbundet avseende fall, undernäring, trycksår
och munhälsa för dem som bor på särskilda bor på särskilda boenden för äldre.
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Vid grupp- och servicebostäder enligt LSS bor de fn få äldre men i förekommande fall genomförs riskbedömningar även för dessa.
Symptomskattningar av olika slag, genomförs vid alla boendeverksamheter t
ex i samband med årliga läkemedelsgenomgångar, vid beteendemässiga och
psykiska symtom vid demenssjukdom, neuropsykiatriska symptom med flera.
Egenkontroller ffa gällande följsamhet till basala hygienrutiner har under pandemin genomförts av flera verksamheter vid fler tillfällen än de två årliga tillfällen som rutinen föreskriver.
Årlig extern kvalitetsgranskning av apotekare avseende läkemedelshantering
är också en strategi inom patientsäkerhetsarbetet. Tyvärr fick dessa kvalitetsgranskningar flyttas fram ett flertal gånger under 2020, dels beroende på besöksförbud, granskaren insjuknade själv i covid-19 men har genomförts under
början av 2021.
Ingen avvikelse inom hälso-och sjukvård har under 2020 medfört att en Lex
Maria-anmälan har behövt upprättas av MAS.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Krav på hälso- och sjukvården
De krav som ställs på hälso- och sjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen kap 5. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven
på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
5. vara lätt tillgänglig
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal,
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
Vårdgivaren (lagstadgat ledningsansvar)
Äldre- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden har under år 2020 var och
en för sig varit ytterst ansvarig vårdgivare för den hälso- och sjukvård som
bedrivits inom dess ansvarsområde och att denna är patientsäker.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (lagstadgat ansvar)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) för att
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet inom kommunens ansvarsområde
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
(2008:355)
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4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när
en patients tillstånd fordrar det.
MAS har ett övergripande och tillika medicinskt ledningsansvar, upprättar
instruktioner och riktlinjer, följer upp samt fungerar som ett stöd till verksamheter vad gäller hälso- och sjukvård. MAS ansvarar för att göra Lex
Maria- anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). MAS
ansvarar även för att till IVO anmäla hälso-och sjukvårdspersonal som utgör en risk ur patientsäkerhetsperspektiv eller ur förtroendesynpunkt. Skälen till detta kan vara oskicklighet, olämplighet, brottslighet, sjukdom eller
missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Verksamhetschef HSL (lagstadgat ansvar)
Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika verkat som
verksamhetschef med ansvar enligt 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) för den hälso- och sjukvård som bedrivits inom bägge nämnderna. Ansvaret omfattar att
- säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
- ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.
En del i detta är att rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet finns i ledningssystemet. Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare
inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter.
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten har under år 2020 varit underställd avdelningschef Utföraravdelningen tillika verksamhetschef HSL och har
haft ett direkt ledningsansvar för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten. Dennes ansvar omfattar även att
dess personal har den kompetens som behövs, att gällande regelverk är känt av
dess personal och lokala skriftliga rutiner upprättas vid behov. Enhetschefen
ansvarar för en god samverkan sker med boenden samt dag- och dagliga verksamheter.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga
- att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet
- ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård
6
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som uppfyller dessa krav
utforma och genomföra vården i samråd med patienten
bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt
rapportera risker och händelser som medfört eller kunnat medföra
vårdskada.
- föra patientjournal
- medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikelsehantering, uppföljning av mål och resultat mm.
På vardagar, dagtid ansvarar Hälso- och sjukvårdsenheten för hälso- och
sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. På obekväm tid dvs kvällar, nätter och helger ansvarar Big Care AB för sjuksköterskeinsatser.
-

Enhetschefer vård- och omsorgsboenden äldre, dagverksamhet demens, grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS
Enhetschefer ansvarar huvudsakligen för den omsorg och allmänna omvårdnad som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SOL) respektive Lagen om
stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS (LSS) i deras verksamheter. De ansvarar även för att de delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter som legitimerad personal delegerat till dess omsorgspersonal utförs, att kontakt tas med ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd samt att basala hygienrutiner följs och
att dess personal har kännedom om dessa.
Enhetschefer ska medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom riskoch avvikelsehantering, uppföljning av mål och resultat mm. De ansvarar
även för att en god samverkan sker med hälso- och sjukvårdsenheten.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonal består huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden som arbetar utifrån socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa
instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts. De tillhör under utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter gruppen hälso- och
sjukvårdspersonal och lyder då under dess lagstiftning. De ska medverka i det
systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikelsehantering, uppföljning
av mål och resultat mm.
Läkare
Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett regionansvar. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker kommunen särskilda boenden för äldre
en gång i veckan på uppdrag av regionen och är därutöver tillgängliga för
sjuksköterskorna på telefon dygnet runt. Läkare och kommunal hälso- och
sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. Gällande
LSS-boenden finns fast läkartid avsatt vid respektive vårdcentral för rondliknande möten och hembesök tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna utifrån en samverkansöverenskommelse.
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser i samband med vård
och behandling, kontaktar enligt rutin omedelbart tjänstgörande sjuksköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut beroende på vad som hänt och
upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen vidtar i samband med händelsen nödvändiga åtgärder. Patientansvarig sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i Pro Capita Avvikelsemodul. Avvikelser tas månatligen upp i verksamheternas kvalitetsråd för
genomlysning och mer långsiktiga åtgärder. Detta i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Där deltar ansvarig enhetschef, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.
Allvarliga händelser som medfört eller riskerar att medföra allvarlig patientskada ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att utföra slutlig utredning och bedömning om eventuell Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I händelse av sådan informeras ansvarig nämnd.
Riskbedömningar rörande nutrition, fall, trycksår och munhälsa genomförs,
analyseras och dokumenteras tillsammans med beslutade åtgärder i Pro Capita
HSL- journal. Dessa registreras under förutsättning av den enskildes samtycke
även i Senior Alert.
Varje dödsfall som skett på plats på ett boende registreras i Svenska Palliativregistret utifrån ett antal parametrar kring den avlidnes sista levnadsvecka.
Resultaten från kvalitetsregistreringar kan sedan användas i den egna verksamheten för att se om förbättringar behöver vidtas.
Kvalitetsuppföljningar utförs av MAS årligen.
Öppna jämförelser och kvalitetsregister är källor som kan användas för uppföljning av tendenser i verksamheterna.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Patientsäkerhetsberättelse har avseende år 2020 upprättats inom egenregi vid
samtliga verksamheter där kommunal hälso- och sjukvård ges; särskilda
boenden för äldre, dagverksamhet demens, grupp- och servicebostäder enligt
LSS samt dagliga verksamheter enligt LSS.
Pandemi
Under 2020 drabbades även Sverige av den globala pandemi som drabbade
världen. Coronaviruset orsakade hos många en luftvägsinfektion, andra drabbades mer omfattande- och några upplevde knappt några symtom alls utan
fick först i samband med antikroppstest kännedom om att de haft covid-19.
Vid månadsskiftet februari/mars konstaterades det första fallet inom socialkontorets vård- och omsorgsverksamheter i egenregi.
- Verksamheterna arbetade under hela 2020 med högsta och prioriterade fokus
på att förhindra smittspridning. En mängd provtagningar i form av covid-tester
8
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har genomförts av kommunens sjuksköterskor både med anledning av att
misstanke om att smitta förelegat samt i smittspårningssyfte. En stor mängd
prover har även tagits på patienter efter sjukhusvistelser för att säkerställa att
de inte blivit smittade under sjukhusvistelsen. Chefer har bokat tider för provtagning av personal med misstänkta symptom då en genväg för snabbare provtagning anordnats av regionen.
- Personal har genomgått både Vårdhygiens och Socialstyrelsens utbildningar
i basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg, utbildningar i hur
man tar på och av munskydd, andningsskydd samt skyddsrock/förkläde m m.
- Regeringen utfärdade 2020-04-01 ett nationellt besöksförbud på särskilda
boenden för äldre som gällde t o m 20-09-30 för att bidra till minskad smittspridning på särskilda boenden för äldre.
- Ett flertal riskanalyser har genomförts ute i verksamheterna relaterat till covid och dess smittrisk och rutiner tagits fram för att öppna upp för smittsäkra
besök i samband med regeringen upphävande av besöksförbudet.
- En rekommendation om avhållande från onödiga besök formulerades av
äldre- och omsorgsnämnden efter att regeringens besöksförbud hävdes.
- Ett gemensamt förråd för lagerhållande av skyddsutrustning tillskapades under våren 2020 med särskilt utsedd ansvarig för beställningar utöver de mindre
förråd som fanns ute i verksamheterna sedan tidigare.
- Verksamheterna har ställt om och i samband med vård av covid-19 smittade
avsatt särskild personal som endast arbetat med de som insjuknat.
- Chefer och enhetsledare har under ansträngda perioder under pandemin, stöttat upp sina verksamheter genom att närvara fysiskt även på kvällar och helger. Arbetet med att ordna med vikarier har varit omfattande för att säkerställa
patientsäkerheten när personal själva insjuknat i covid eller ej fått tjänstgöra
vid minsta symtom som kunnat knytas till misstanke om eventuell covidmsitta.
- Kommunens egna sjuksköterskor har gått in på ledig tid (kvällar, helger och
nätter) periodvis för att säkerställa patientsäkerheten i samband med den mer
avancerade vård som bedrivits vid vård av covid-19 patienter. Man har gett
dropp, syrgas, trombosförebyggande injektioner, regelbundet kontrollerat
saturation och temperatur, handlett omsorgspersonal i denna typ av mer avancerad vård, haft många kontakter med oroliga anhöriga o s v.
- Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter har under året förändrat
sitt arbetssätt och i högre grad arbetat individuellt med patienters träning för
att minska risken den risk för smittspridning som kan uppstå vid gruppträning.
- Rehabpersonal har under året anordnat ut coronaanpassade utbildningar i
lyftteknik för omsorgspersonal för att öka såväl patientsäkerheten vid lyft av
patienter såväl som för att öka säkerheten för omsorgspersonal.
- I övrigt har såväl legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som personal
inom såväl äldre- som funktionsnedsatta verksamheter genom gått olika digitala utbildningar relaterade till sina ansvarsområden där många varit relaterade
till covid-19.
- Vissa verksamheter tex inom daglig verksamhet och dagverksamhet för dementa har periodvis varit stängda eller arbetat med begränsat antal deltagare
för att minska risken för smittspridning.
- På central nivå tillskapades ett antal forum för lägesbild och beslut om åtgär9
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der på övergripande plan. Inom Socialkontoret har tex covid-19 -möten samt
Helix-möten hållits varje vecka där socialchef, MAS, avdelningschefer/verksamhetschefer HSL m fl övergripande funktioner deltagit.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Basala hygienrutiner
Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner med observation och
självskattning har under 2020 genomförts av alla verksamheter (med ett undantag) vid fler tillfällen än de två tillfällen per år som rutinen anger. En verksamhet har genomfört detta månatligen under 2020. Resultatet visar att följsamheten i vissa verksamheter under året nått 90 %.
Läkemedelsgranskning av läkemedelshantering
Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen av extern farmaceut/apotekare enlighet med HSLF-FS 2017:37 om hantering av läkemedel
inom hälso- och sjukvården har inte kunnat utföras under 2020 till följd av
restriktioner och förbud mot besök i vård- och omsorgsverksamheter med anledning pågående pandemi. Utöver detta insjuknade den ansvarige farmaceuten själv i covid. Granskningar för år 2020 flyttades istället fram till första
halvåret under 2021. Dessa är nu genomförda.
Tandvård- munhälsobedömningar och utbildning av personal i munhälsa
(Symfoni)
Munhälsobedömning och tandvårdstödsintyg
Enligt överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm skall Tandvårdsenhetens utförare av uppsökande verksamhet årligen utföra munhälsobedömningar hos de patienter/brukare som tackat ja till
erbjudande om detta. Inom särskilda boenden för äldre är det sjuksköterskor
som ansvarar för att erbjuda och via registrering i Symfoni informera Tanvårdsenheten vilka patienter som tackat ja eller nej till erbjudandet. För LSSboenden, brukare med hemtjänst eller personlig assistans ansvarar myndighetshandläggare för detta.
Utbildning i munhälsa
Enligt ovan nämnda överenskommelse ska regionens anlitade utförare av uppsökande verksamhet även årligen erbjuda personal inom vård- och omsorg
utbildning i munvård. Respektive vård- och omsorgsverksamheter ska enligt
överenskommelsen samverka i att sådant utbildningstillfälle kan anordnas på
plats i verksamheten.
Den 12 mars 2020 togs beslut av regionen om att uppsökande verksamhet
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och mobil nödvändig tandvård
av icke akut karaktär tillsvidare inte fick utföras med anledning av utbrottet av
covid-19. Beslutet togs för att minska smittspridningen till den aktuella patientgruppen. Den uppsökande verksamheten återupptogs den 15 januari 2021.
Rapport 1 (se nedan) visar att sjuksköterskor och handläggare under 2020 erbjudit totalt 391 berättigade munhälsobedömning varav 353 tackat ja. Tandvårdsenhetens utförare hann dock endast utföra 38 munhälsobedömningar innan regionen tog beslut om att sådana inte längre fick utföras pga smittsprid10
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ningsrisk. Rapporten visar också att ingen personal inom vård- och omsorg
kunnat erhålla årlig utbildning i munvård av Tandvårdsenhetens utförare av
samma skäl som ovan.

Källa: Symfoni

Rapport 2 (se nedan) visar att av de totalt 36 patienter/brukare som fick sin
munhälsobedömning utförd år 2020 så hade 69,2 % en acceptabel munhygien,
medan 9 % hade en dålig munhygien.

Källa: Symfoni
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Palliativa registret
I Svenska Palliativregistret finns data att tillgå, som utifrån där fastställda indikatorer som beskriver kvaliteteten den sista levnadsveckan för de avlidna
som registrerats. Samtliga särskilda boenden för äldre gör registreringar i registret för dödsfall för de patienter som avlider på plats på respektive boende.
Resultaten kan sedan användas för att se vilken kvalitet som vården håller och
vad som behöver förbättras.

Källa: Svenska Palliativregistret. Upplands-Bro kommuns särskilda boenden
för äldre 2020.
Resultatet visar i likhet med föregående år att att av de som avlidit ej haft
trycksår och att ordinationer av läkare avseende smärtstillande och
ångestdämpande injektioner funnits på plats. Förbättringsområden föreligger
fortfarande för indikatorerna validerad dokumenterad smärtskattning och
dokumenterad munhälsobedömning som därmed är förbättringsområden.
Senior Alert
Senior Alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett
verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har
problem med blåsdysfunktion. I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten för vårdprevention och utfall avseende utförda och registrerade riskbedömningar. Riskbedömningar erbjuds bland annat
vid den äldres inflytt till ett särskilt boende och ska därefter erbjudas minst 2
gånger per år. För att riskbedömningar ska finnas tillgängliga för åtkomst i
Senior Alert krävs att vårdgivare är ansluten till Senior Alert samt att den enskilde ger sitt medgivande till att uppgifterna kring de riskbedömningar som
avser denne, registreras i registret. Upplands-Bro kommun är ansluten till registret. Majoriteten av de tillfrågade riskbedömda patienterna/brukarna medger oftast att registrering görs.
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Källa: Senior Alert, Vårdprevention och Utfall, Upplands-Bro kommun.
Resultatet visar att under år 2020 har 195 unika individer vid samtliga särskilda boenden för äldre i Upplands-Bro kommun (Hagtorp och Lillsjö Badväg inkluderat), riskbedömts och samtyckt till att deras riskbedömningar registrerats i kvalitetsregistret Senior Alert utöver att de journalförts.
Resultatet visar också att i 96 % av riskbedömningarna påvisades risker. Av
dessa har 89 % fått en åtgärdsplan registrerad i registret samt 41 % av de utförda åtgärderna registrerade i kvalitetsregistret.
BPSD- registret
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller ett verktyg för
att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar, vandringsbeteende, rop-beteende och andra BPSD-symptom. De flesta
personer med demenssjukdom (ca 90 %) får någon gång BPSD, det vill säga
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Det kan handla om till
exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar ofta lidande för personen med demenssjukdom och är även svåra att möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal. Syfte och mål med BPSD-registret är att
genom multiprofessionella vårdåtgärder försöka minska eventuellt förekommande beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska
lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. De insatser
som en person får inom ramen för socialtjänsten får inte följas upp i ett kvalitetsregister. Det är först efter kontakt med vårdgivare med HSL-ansvar inom
den egna organisationen som personen kan inkluderas i ett kvalitetsregister.
Under år 2020 har verktyget använts vid 2 tillfällen inom egenregis boenden
och vid 2 tillfällen vid de två privata boendena inom kommunen.
Läkemedel i särskilt boende för äldre
Tre eller fler psykofarmaka (användare i %)

Tio eller flera
läkemedel (användare i %)

Olämpliga läkemedel (användare i %)

Användare av
psykotiska läkemedel (användare i%)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

23,2

24,8

50,4

45,4

15,2

10,6

19,9

17,7

Källa: Öppna jämförelser. ”Utvecklingen gällande läkemedel, personer >75
år i särskilt boende”, Upplands-Bro kommun
Redovisningen omfattar såväl egenregi som privata utförare i Upplands13

37 Patientsäkerhetsberättelse 2020 - ÄON 21/0017-1 Patientsäkerhetsberättelse 2020 : 1 Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020

Bro kommun. Resultatet visar att trots pandemis påverkan på den enskildes
mentala välbefinnande (tex i form av oro, ängslan osv) har det lyckats att under 2020 minska den procentuella andelen av patienter/brukare som använder
mer än 10 läkemedel, olämpliga läkemedel samt användare av psykotiska läkemedel.
Patientnämnden
Patientnämnden handlägger frågor som rör Region Stockholms hälso- och
sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden,
privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som Region Stockholm finansierar
och vård hos privata tandhygienister. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling,
hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar. Under år 2020 har inga ärenden
med synpunkter eller klagomål inkommit till Patientnämndens förvaltning gällande vård bedriven inom Upplands-Bro kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Källa: Patientnämnden, PAN 2020.

Medicintekniska hjälpmedel- och produkter
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besiktningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt
produktanvisning. En ”Hjälpmedelsmodul” finns i Pro Capitas verksamhetssystem för att underlätta att ha god översikt över hjälpmedlen.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkansforum
mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälsooch sjukvården. Ytterligare samverkansforum har uppstått under pandemin:
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande utskrivningsklara från slutenvården ( sk LUS:en)
14
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- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om personer som bor i
särskilt boende för äldre”. (Fem stycken delöverenskommelser samt två tilläggsöverenskommelser)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande egenvård
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt
och stöd till deras närstående
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden
- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilitering och
hälsa
- Lokal samverkansöverenskommelse med vårdcentralerna (3 st) avseende
hälso-och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet
- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm)
- Avtal med Ragnsells avseende hämtning och destruering av överblivna läkemedel och skärande/stickande och smittsamt riskavfall
- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stockholms län.
- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktperson)
- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcentralerna (3
st) angående hälso- och sjukvård inom LSS-boenden och daglig verksamhet
- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden (1 ggr/veckan under stor del av 2020 pga pandemi)
- Samverkan/dialogmöten med regionen 1 ggr/veckan under stor del av 2020
pga pandemi)
- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de kommuner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde (2 ggr/år)
- Samverkan/dialogmöten med regionens klustersamordnade primärvård 1
ggr/veckan under stor del av 2020 pga pandemi)
- Samrådsorgansmöten månatligen med entreprenadutförare avseende Hagtorps äldreboende

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Användningen
av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.
Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband
med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömningar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa
(Roag).
15
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Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling har eller riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i
det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens kvalitetsråd
för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelserna. Dessa kan
sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgärder.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
SITHS tjänstekort används av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för
en säker inloggning samt för att kunna identifiera sig gentemot patienter, anhöriga och kollegor. I avtal med bemanningsföretag och jourorganisation,
ställs krav på att företagen tillhandahåller SITHS-kort för sin legitimerade
hälso-och sjukvårdspersonal. E-tjänstekort är en förutsättning för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ges säker åtkomst till bland annat
Symfoni, Pascal, Visma Proceedo, NPÖ (Nationell Patientöversikt), Senior
Alert, Svenska Palliativregistret, Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen
med mera.
Vid inloggning i vårdgivarens egna patientjournal dvs Pro Capita HSL journal används 2-faktorsinloggning som säker inloggning. Behörighetstilldelning sker genom att enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten som anställer legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal ansöker om nödvändiga behörigheter för den enskilde via ett formulär i samband med anställningens
start.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Avvikelser
Avvikelsehantering är ett arbetssätt som syftar till att kvalitetssäkra en verksamhet. Genom att systematiskt identifiera, rapportera, registrera, analysera,
åtgärda, följa upp händelser som medfört eller kunnat medföra risk för en
vårdskada identifieras riskområden. Mycket av detta kvalitetsarbete sker i respektive verksamhets kvalitetsråd som vanligen sammanträder månatligen.
Varje personal inom vård- och omsorg enligt riktlinje för avvikelsehantering
skyldig att rapportera icke förväntade händelser som medfört eller kunnat
medföra risk för vårdskada.
Under år 2020 har totalt 449 avvikelser rapporterats och registrerats. Av dessa
är 159 läkemedelsrelaterade och 290 avvikelser har varit fallrelaterade. Antalet avvikelser totalt har minskat i jämförelse med år 2019 och då framför allt
inom läkemedelshanteringen.
År

Fall

Läkemedel

Nutrition

Medicintekniska
hjälpmedel &
produkter

Våld &
hot

TOTALT

2020

290

159

0

0

0

449

2019

259

287

0

2

0

548

2018

303

227

1

1

1

533

Källa: Pro Capita HSL Avvikelsesystem
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Antalet frakturer i verksamheterna under år 2020 uppges vara 11 stycken inom
vård- och omsorgsverksamheter för äldre. Inom grupp- och servicebostäder
samt dagliga verksamheter enligt LSS har inga frakturer uppstått efter fall.

Delegeringar
När legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det är patientsäkert
att delegera en medicinsk hälso- och sjukvårdsarbetsuppgift till icke- formellt
men reellt kompetent personal inom vård- och omsorg, kan en delegering ske
av arbetsuppgiften till enskild anställd. I det fall sådan arbetsuppgift missköts
eller att delegerad personal inte följer den instruktion legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal gett ska en delegering återkallas. MAS ansvarar för att delegeringar är förenliga med patientsäkerheten genom att bl a ange vilka medicinska arbetsuppgifter som är möjliga att delegera under säkerställda former
enligt riktlinje för delegeringar. Under år 2020 har endast en delegering nödgats återkallas d v s dragits in p g a brister i utförandet.
Lex Maria- anmälan om allvarlig vårdskada
Ingen händelse (avvikelse) har i samband med vård och behandling under år
2020 inom vård- och omsorg varit av sådan allvarlighetsgrad att denna legat
till grund för en Lex Maria- anmälan.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Klagomål och synpunkter kan lämnas på olika sätt. Det kan ske muntligt direkt till verksamheten, digitalt, via brevlådor i respektive verksamhet där synpunkter kan lämnas men även lämnas direkt till Patientnämnden. Detta innebär att det är svårt att få en överskådlig bild av de klagomål och synpunkter
som uppkommer. Klagomål som inkommit till respektive verksamhet hanteras
ffa i de månatliga kvalitetsråden.
.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess eventuella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I samband med
detta tas även samtycken in från den enskilde avseende informationsöverföring till
annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregister med mera.
Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient
och närstående.
Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske
där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående.
Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma
läkarorganisationen vid särskilda boenden för äldre. Vid LSS-boenden väljer
den enskilde vilken läkare/vårdcentral denna önskar lista sig hos. Ofta är de
som flyttar in på ett LSS-boende listad hos vårdcentral sedan tidigare och behåller den vårdcentralen.
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Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Varje verksamhet ansvarar själv för att regelbundet sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster eller trender
som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet.
MAS ansvarar för mer övergripande sammanställning och analys, förslag till åtgärder samt uppföljning av händelser av allvarligare art.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
• År 2020 har helt präglats av ett patientsäkerhetsarbete som bestått av
att minimera smittspridning bl a genom otaliga provtagningar, smittspårningar hos såväl patienter/brukare som hos personal, ett vaccinationsarbete i två omgångar för att patienter/ brukare inom särskilda
boenden skulle erhålla dos 1 (dos 2 blev aktuell först under år 2021)
samt den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa.Verksamheterna
har också trots begränsade resurser bedrivit en mer avancerad vård när
patienter/brukare insjuknat i covid-19. Vårdnivån har legat närmare
medicinsk slutenvårdsnivå än den kommunala primärvårdsnivå man
normalt ska bedriva
• Mycket av planerade åtgärder inom det förebyggande patientsäkerhetsarbetet har fått nedprioriteras av verksamheterna och stå tillbaka
för akut uppkomna situationer, nya arbetssätt och behov av snabba
anpassningar till riktlinjer och direktiv från Smittskydd Stockholm,
Vårdhygien, Region Stockholm, MAS och andra myndigheter.
• Patientsäkerhetsarbete som tillika inneburit ett personalsäkerhetsarbete har för verksamheterna bestått av att oupphörligen och regelbundet under året informera/utbilda sin personal i mer omfattande basal
hygien och utbilda i hur skyddsutrustning av mer omfattande karaktär
ska användas och hanteras för att inte smitta bäraren.
• En annan stor del i patient-och personalsäkerhetsarbetet har varit att
ständigt tillse att tillgång funnits till den skyddsutrustning som varit
aktuell. Små leveranser periodvis p g a brist på skyddsutrustning har
varit ett logistikproblem att hantera.
• Stor betydelse ur patientsäkerhetsperspektiv har verksamheternas arbete med att säkerställa att man haft personal på plats under pandemin
då många av den ordinarie personalen själva insjuknade eller ej fick
vistas på arbetsplatsen vid minsta symtom på covid eller i avvaktan på
egna provsvar.
• Andra delar av patientsäkerhetsarbetet har varit upprättandet av ett lokalt reservförråd för skyddsutrustning.
• Olika typer av forum har upprättats och samverkan med andra vårdgivare och aktörer som stärkt patientsäkerheten. Veckovis samverkan&
dialog med Region Stockholm, veckovisa klustermöten med vårdcentraler i kommunen, veckovisa möten med Familjeläkarna,
• För övriga resultat- se rubrik ”Uppföljning genom egenkontroll” samt
rubrik ”Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporte18
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ringsskyldighet”

Övergripande mål och strategier för
kommande år
Mycket av arbetet för år 2021 måste vara inriktat på att komma ikapp det man
fått prioritera ned under år 2020 då man huvudsakligen koncentrerade sig på
patientsäkerhetsåtgärder relaterade till pandemin. I övrigt
-

bör alla verksamheter systematiskt arbeta vidare med genomförande
av minst 2 egenkontroller per år gällande följsamhet till basala hygienrutiner (med både observation och självskattning) för att nå ett mål
om 100 % följsamhet.

-

tillse att vård- och omsorgspersonal ges möjlighet att systematiskt och
regelbundet årligen repetera de basala hygienutbildningar som finns
tillgängliga digitalt.

-

ska alla verksamheter inom boenden och hemtjänst vara Tandvårdsenhetens utförare behjälplig i arbetet med att anordna årligt utbildningstillfälle för sin vård- och omsorgspersonal.

-

bör alla verksamheter - utifrån dess inriktning- tillse att dess vårdoch omsorgspersonal ges möjlighet att ta del av PKC:s utbildningar
om palliativ vård som är tillgängliga from mars 2021 för kommunens
verksamheter. Kommunen gick då med i PKC (Palliativt kunskapscenter). Många utbildningar är digitala och kan genomföras på plats i
verksamheten. Därutöver tillse att de utsedda palliativa ombuden vid
vård- och omsorgsboenden ges möjlighet att delta på den gruppgemensamma utbildning för palliativa ombud i Upplands-Bro som startar i september 2021. De inom kommunen privata avtalade vård- och
omsorgsverksamheterna har också erbjudits att ta del av dessa utbildningar.

-

bör alla verksamheter där patienter/brukare med demenssjukdom förekommer arbeta för att i högre grad använda sig av BPSD-registret
med BPSD-skattningar i samband med beteendemässiga psykiska
symtom vid demenssjukdom (t ex oro, aggressivitet, utåtagitation,
”vandringsproblematik”, rop-och skrikbeteende o s v).

-

utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet validerade registrerade smärtskattningar den sista levnadsveckan med 75 %.

-

utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet dokumenterade munhälsobedömningar under sista levnadsveckan.
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Verksamhetsbeskrivning
Hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser på
kommunens särskilda boenden i egenregi, servicehus, dagverksamhet för
äldre, särskilt boende inom LSS, servicebostäder LSS samt daglig verksamhet
enligt LSS 9:10.
Verksamheten består av 1 enhetschef, 6,8 årsarbetare sjuksköterska, 2,50 årsarbetare fysioterapeut/sjukgymnast och 2.75 årsarbetare arbetsterapeut. Enheten bemannar måndag till fredag 07–16. Kvällar, nätter helger och röda dagar
ansvarar Big Care för sjuksköterskeinsatser.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Hälso-och sjukvårdsenhetens övergripande mål är att utveckla verksamheten
tillsammans med övriga verksamheter. Detta genom kvalitetsarbete, analys
och uppföljning av verksamheten.
Vårt mål är att bedriva en god och patientsäker vård samt att arbeta förebyggande gällande fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Kontinuerligt göra
riskbedömningar för att åtgärda och förebygga och eliminera andra risker som
kan uppstå.
Vi arbetar för att skapa en tydlighet och förståelse för rapporteringsskyldighet
och avvikelsehanteringen för att hitta förbättringsområden.
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö för personalen är ett fokusområde som vi
prioriterar och kontinuerligt arbetar med.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika verkat som
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Dennes ansvar omfattar
även ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Verksamhetschefen får uppdra åt
sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens
och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att:
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1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet inom kommunens ansvarsområde
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
(2008:355)
4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när
en patients tillstånd fordrar det.
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten är underställd avdelningschef Utföraravdelningen och har ett direkt ledningsansvar för den legitimerade hälsooch sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten. Dennes ansvar
omfattar även att dess personal har den kompetens som behövs, att gällande
regelverk är känt av dess personal och lokala skriftliga rutiner upprättas vid
behov.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har enligt patientsäkerhetslagen skyldighet att bidra till
att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt rapportera risker
och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada. De ska medverka
i det systematiska kvalitetsarbetet genom att risk- och avvikelsehantering,
uppföljning av mål och resultat med mera.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen är underställd enhetschefen på sin egen verksamhet.
Omsorgspersonal består av huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef inom
sin verksamhet och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten
för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering
utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts.
Läkare
Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett landstingsansvar. Läkare från
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker kommunen särskilda boenden för
äldre en gång i veckan och är därutöver tillgängliga för sjuksköterskorna på
telefon dygnet runt. Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. Gällande LSS-boenden finns fast
läkartid avsatt vid respektive vårdcentral för rondliknande möten och hembesök tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna utifrån en samverkansöverenskommelse.
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Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Uppsökande verksamhet - Tandvårdsstöd – Symfoni
För närvarande har Region Stockholm avtal avseende uppsökande verksamhet med Flexident för särskilda boenden för äldre. Under 2020 pausade
all uppsökande tandvård på grund av det pandemiska läget. Hälso-och
sjukvårdsenheten har ej heller kunnat delta i några munvårdsutbildningar
då det ej kunnat gå att genomföra.
Läkemedelshantering/läkemedelsgenomgångar
Årlig extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen har pga pandemi ej
kunnat genomföras av utomstående farmaceut i enlighet med HSLF-FS
2017:37 om allmänna råd och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
Fördjupade läkemedels-genomgångar har genomförts av läkare vid särskilda
boenden för äldre i samverkan med patientansvarig sjuksköterska enligt
HSLF-FS-2017:37 vid boendes inflyttning samt därefter minst årligen enligt
Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting samt
samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Socialkontoret och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB. Man har på grund av arbetsbelastningen för läkare och sjuksköterskor under pandemin ej kunnat genomföra dessa på samtliga patienter. För LSS-boenden har dessa läkemedelsgenomgångar genomförts av ansvarig läkare på respektive vårdcentral tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska.
Palliativa registret
I svenska palliativregistret finns data tillgängligt som beskriver resultaten för
vård och omsorg vid livets slutskede. Samtliga särskilda boenden för äldre gör
registreringar i registret vid dödsfall. Syftet med att registret är att dra lärdom
av den palliativa vård som verksamheten gett och där se vilka förbättringsområden som föreligger utifrån resultaten.
Basala hygienrutiner
Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner har genomförts inom
verksamheten. Enligt rutin ska detta göras två gånger per år.
Senior Alert
I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten
för vårdprevention och utfall avseende riskbedömningar. Riskbedömningar
erbjuds bland annat vid den enskildes inflyttning till ett särskilt boende avseende riskområdena fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa. Registrering
Senior Alert har i perioder under 2020 behövts sättas paus för att fokus legat
på vårda svårt sjuka i covid-19
Medicintekniska produkter
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besiktningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt
produktanvisning. För detta finns ett års-hjul utarbetat.
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Det finns tydliga rutiner för kontroll av temperatur på de medicinska enheterna som finns ute i verksamheterna läkemedelsrum. Kontrollen genomförs
varje vecka och vid behov oftare.
Narkotikakontroller utförs enligt rutin 1 gång per månad.
Journalgranskning genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef på årlig basis.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
För att säkerställa patientsäkerheten under pandemin har kommunens egna
sjuksköterskor periodvis gått in och arbetat utöver ordinarie tjänstgöring nätter
och helger för att kunna stärka upp och utföra den mer avancerade vård som
behövts.
Sjuksköterskor har stöttat verksamheterna med sin expertis angående basala
hygienrutiner och deltagit på arbetsplatsträffar för att undervisa. Hälso-och
sjukvårdsenheten bjöds in till hemtjänsten arbetsplatsträff där man utbildade i
basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt information om Covid-19.
Vi har under delar av 2020 pausat gruppgymnastiken utifrån rådande pandemi
och riktlinjer. Vi har sen arbetat med att anpassa till mindre grupper och säkerställa att ingen smittspridning ska kunna förekomma. Sjukgymnaster och
arbetsterapeuter har under året förändrat sitt arbetssätt och mer arbetet individuellt med patienterna.
Flertalet sjuksköterskor har genomgått E-utbildningen 2 Covid-19 Triage och
användande av personlig skyddsutrustning.
Merparten av sjuksköterskorna har sett utbildningsfilmerna omvårdnad i livets
slutskede covid-19 och palliativ symtomlindring vid covid-19 på PKC hemsida för att öka sin kompetens kring omvårdnad vid covid-19.
1 sjukgymnast har deltagit i seminarium kring rehabilitering vid Covid-19.
Samtliga sjuksköterskor har genomgått utbildning i Symfoni.
1 sjuksköterska tog examen som Silvia sjuksköterska och stödjer sina kollegor
med sin expertis.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har genomgått utbildning med Invacair
gällande rullstolar och dynor.
1 sjuksköterska, 1 arbetsterapeut, enhetschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska har påbörjat implementeringsutbildning via SLL januari 2020. Detta
för att implementera medicinsk vårdplanering men utifrån rådande omständigheter med pandemin kunde man inte starta upp.
2 sjuksköterskor har gått utbildning posttraumatiskt stressyndrom och emotionell instabil personlighetsstörning för att öka kunskaperna kring psykiatriska
5
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diagnoser.
1 sjukgymnast har genomgått utbildning smärta vid intellektuell funktionsnedsättning.
1 sjuksköterska och 1 sjukgymnast har deltagit på FaRs dag med tema funktionsnedsättning med målsättningen att öka användningen av FaR (= fysisk
aktivitet på recept).
Rehabpersonal har under året hållit utbildningar i lyftteknik för omsorgspersonal för att öka både patient- och personalsäkerhet i samband med lyft av
patienter/brukare. Vi har anpassat utbildningen utifrån rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
Sjuksköterskorna har inför delegering av sommarvikarier haft utbildning i läkemedelshantering.
Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast inom
LSS har under året deltagit i Forum Carpes nätverk för kompetensutveckling
inom funktionshinderområdet

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Användningen
av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Under 2020 har enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten genomfört kontinuerliga riskanalyser gällande covid-19.
Rehabpersonalen gör ADL-bedömningar och kartlägger därmed risker och
behov hos den enskilda.
Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband
med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömningar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa
(Roag). Dessa bedömningar görs vid inflytt, vid behov men följs alltid upp en
gång årligen.
Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling har eller riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i
det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens kvalitetsråd
för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelserna. Dessa kan
sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgärder. Sjuksköterskan och rehab deltar alltid på respektive enhets kvalitetsråd.

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Händelsanalyser görs vid händelser som har medfört eller kunnat medföra en
vårdskada. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS som då gör en utredning
med händelseanalys. I sådan utredning involveras samtliga berörda.
6
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Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen inloggning i de system denne är behörig till och dessa beställs av systemadministratör. Symfoni, Senior Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörighet till. NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo ansvarar utsedd systemförvaltare
för, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem som har rätt till behörighet till respektive HSL eller SOL-journal.
SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal system vilket enhetschef alternativt
enhetsledare inom hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar för att lägga en beställning för. I samband med beställande av behörighet ansvarar chef för att
intyga att den anställde är behörig till det system som tillgång begär till.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR)
bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kvalitetsregister samt för tillgång till NPÖ av ansvarig sjuksköterska.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkansforum
mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälsooch sjukvården:
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande utskrivningsklara från slutenvården
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om personer som bor i
särskilt boende för äldre”. (Fem stycken delöverenskommelser samt två tilläggsöverenskommelser)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande egenvård
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt
och stöd till deras närstående
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden
- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilitering och
hälsa
- Lokal samverkansöverenskommelse avseende hälso-och sjukvård i bostad
med särskild service och daglig verksamhet
- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm)
7
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- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stockholms län.
- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktperson)
- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcentralerna
- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de kommuner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde
- Samrådsorgansmöten månatligen med entreprenadutförare avseende Hagtorps äldreboende

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Avvikelser
Enligt riktlinje för avvikelsehantering så är varje personal som upptäcker en
icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, skyldig att rapportera denna avvikelse.

Under 20 har totalt 449 avvikelser rapporterats och registrerats. Av
dessa är 159 läkemedelsrelaterade och 290 avvikelser har varit fallrelaterade.

2020
2019

Fall

Läkemedel

Nutrition

290
259

159
287

0
0

Medicintekniska
produkter
0
2

Våld
&hot
0
0

Totalt
449
546

Enligt hälso-och sjukvårdsenhetens egen frakturstatistik vid kommunens särskilda boenden för äldre (egenregi) har under 2020 har 11 fall
resulterat i fraktur. Alla dessa var inom ÄON, inga frakturer inom SN.
Delegering
Endast en delegering avseende hälso- och sjukvård har under året dragits in på grund av brister i utförandet.
Anmälan om allvarlig vårdskada (Lex Maria)
Ingen händelse har varit av sådan allvarlighetsgrad under år 2020 att denna
anmälts som vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av MAS.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Enhetschef för hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar själv för att regelbundet sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att
8
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kunna se mönster eller trender som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess eventuella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I samband med
detta tas även samtycken in från den enskilde avseende informationsöverföring till
annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregister med mera.
Hälso-och sjukvårdsenheten medverkar samverkar med verksamheterna vid anhörigmöten för att informera och svara på frågor.
Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient
och närstående.
Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske
där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående.
Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma
läkarorganisationen vid boendet.
Anhöriga bjuds in till vårdplaneringar tillsammans med Hälso-och sjukvårdsenheten och läkarorganisationen. Under 2020 har man i större utsträckning
haft dessa per telefon på grund av pandemin.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Antal fall under 2020 för samtliga enheter inom ÄON och SN= 290 st
Antal frakturer under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN= 11 st
Antal LM-avvikelser under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN= 159 st
Mätning av nattfasta har endast kunnat ske vid minst ett tillfälle på grund av
arbetsbelastning där resurser prioriterats till åtgärder i samband med pandemi
(provtagningar och vård av covi
Viktmätning sker enligt rutin var 3:e månad.

Övergripande mål och strategier för kommande
år
Mål 2021
• Samtliga sjuksköterskor ska erbjudas en utbildning med högskolepoäng för att öka kompetensen bland medarbetarna.
• Rehab kommer fortsätta att arbeta med års-hjulet för deras kontroller.
• Fortsätta implementera BPSD på samtliga enheter inom ÄON så de
blir en naturlig del i arbetet.
• Samtliga inom HSE kommer delta på utbildningar inom PKC (= Palliativt kunskapscenter) för att öka kompetensen inom det palliativa
9
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•

kunskapsområdet.
Utforska hur vi kan arbeta med medicinska vårdplaneringar via digitala videomöten på ett säkert sätt utifrån gällande sekretess lagstiftningen.

10
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Logotyp

Patientsäkerhetsberättelse för
Norrgården
År 2020

Datum och ansvarig för innehållet

Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting reviderad 2017-03-0
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar under 2020 Allégården och Norrgårdens vård- och
omsorgsboende med 16 antal boende för demenssjuka på Allégården och 48 antal boende
på Norrgården. Verksamheten är ett dygnet runt boende. I juli-2020 avvecklades
Allégården och boenden placerades på andra önskade boenden i Kommunen.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Målet beskriver VAD ni vill uppnå.
Verksamhetens mål är att genom kvalitativt arbete, analys och förebyggande åtgärder
ständigt utveckla verksamheten.
• Att genom delaktighet och samverkan med våra brukare, anhöriga, hälso och
sjukvård och andra vårdgivare säkerställa en god kvalitet i verksamheten.
• Att genom systematiskt kvalitativt förebyggande arbete, egenkontroller, minska
risk för antalet vårdskador och skapa en trygg, säker omsorg och hälso- och
sjukvård.
• Att genom utveckling ständigt finna nya metoder som kan bidra till
patientsäkerheten.
• Att tydliggöra rapportskyldighet och ansvar hos personalen för att identifiera
förbättringsområden.
• Att ständigt verka för personalens utveckling, utbildning i patientsäkerhet.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschefen för Utföraravdelningen har under 2020 tillika verkat som
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar
omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar
bl a för att patienter får den hälso - och sjukvård läkare har förordnat om, att delegeringar
gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten, att kontakt tas
med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Enhetschef
Enhetschef har under 2020 varit underställd utföraravdelningens avdelningschef och haft
ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret omfattar personalens kompetens, att
rutiner och riktlinjer följs och att gällande regelverk är känt av samtliga medarbetare.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna verksamhet utan är
organiserade i en egen enhet.
2
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Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen består huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden. För att
bidra till en hög patientsäkerhet ansvarar de för att följa verksamhetens rutiner och
därmed rapportera risker och avvikelser till Enhetschef. Omsorgspersonalen får genom
delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter och ska därmed följa de instruktioner som
givits.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
För att säkerställa och följa upp verksamhetens kvalitet, har verksamheten utfört
regelbunden egenkontroll. Egenkontroll utförs av enhetsledare tillsammans med personal
inom berörd profession.
• Samtlig social dokumentation i SOL journal är granskad en gång/månad av
dokumentationsombud. Granskning sker digitalt i Lifecare.
• Innehåll i samtliga Genomförandeplaner är granskade en gång/månad.
• Fysisk hygienrond är utförd av hygienombud två gånger/år för att identifiera
risker och brister gällande hygienrutiner i verksamheten.
• Självskattningar är utförda två gånger/år i samband med APT och vid hygienrond
av hygienombud.
• Samtliga medarbetare har under perioden utfört digital utbildning i basala
hygienrutiner 2 gånger och lämnat diplom på godkänt resultat.
• Samtliga medarbetare har genomgått diverse digital utbildning i skyddsutrustning
covid-19, vid minst ett tillfälle.
• Utbildning i munhälsa är inte utförd under perioden, då besök i verksamheten ej
har tillåtits.
• Årlig besiktning av vårdsängar och liftar är utförd och godkänd.
• Kontroll av individanpassat larm är kontrollerat en gång/månad av larmansvariga.
• Egenkontroll av kylar, frysar, varor och uppvärmning sker dagligen i varje
serveringskök.
• Egenkontroll av måltidssituation utförs varje månad av kostombud.
• Demenscoach har under perioden granskat verksamheten bemötandeplaner vid ett
tillfälle.
• Kvalitetsråd har inte hållits under hela perioden på grund av covid-19 pandemin.
Dock har verksamheten haft nio kvalitetsråd under perioden.
• Brukarråd har ej hållits under perioden på grund av pandemin.
• Mätning av nattfasta är under perioden utförd en gång.
• Fysisk Brandskyddsrond sker varje månad i verksamheten och digitalt varje
kvartal. Ronden utförs av brandskyddsombud.

3
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Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Under året har ett flertal nya riktlinjer erhållits från Smittskydd/Vårdhygien och med
anledning av Covid-19 pandemin har direktiv har getts från MAS. I pandemins första
skede tog verksamheten fram en Covid-19 pärm med rutiner specifikt för arbete med
covid-19 brukare. Verksamheten har ställt om och omorganiserat för att minska
smittspridning. Brukare har fått hjälp att hålla avstånd och misstänkt smittade brukare har
hållits avskilt från andra. Avdelningar har avgränsats och besöksförbud infördes av
Regering. När stark avrådan för besök infördes av nämnd, utvecklades rutiner för säkra
besök i verksamheten.
Under tiden smittade brukare funnits i verksamheten har Enhetschef och enhetsledare haft
jour på kvällar och helger för att stötta personal. Specifik personal har arbetat med covid
brukare för att minska risk för smittspridning i verksamheten. Information till anhöriga
har gått ut under perioden via mail. Personalen har genomgått vårdhygiens digitala
utbildningar, diverse utbildningar i skyddsutrustning och även fysisk utbildning i
användning av skyddsutrustning i verksamheten.
Vidare har Riskbedömningar gällande fallrisk, nutrition, munhälsa och trycksår
genomförts vid inflyttning. BPSD-bedömning har använts vid beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens.
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Beskriv HUR ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser skulle kunna
inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
För att öka patientsäkerheten och förebygga ev. vårdskador samverkar Enhetschef,
enhetsledare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans med
verksamhetens undersköterskor i Kvalitetsråd varje månad. Verksamheten har under
perioden gjort riskbedömningar, åtgärdat risker och rapporterat dessa till Kvalitetsrådet.
Vid kvalitetsrådet analyseras avvikelser och risker för att identifiera mönster, vilka kan
identifiera brister i verksamheten, samverkan med andra vårdgivare eller anhöriga.
Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Beskriv HUR ni utreder händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada.
Vid händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada, görs en
händelseanalys. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS som då gör en utredning med
händelseanalys. I sådan utredning involveras samtliga berörda.

4
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Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs.
1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större betydelse,
2. de riskanalyser som har gjorts,
3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten
som är av större betydelse,
4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till
datornätverk och informationssystem,
5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring.
Varje personal har sin egen inloggning i det system som denne är behörig till. Detta sker
genom behörighetsadministration och beställs av systemadministratör. MAS utfärdar
behörighet till Symfoni, Senior Alert samt Palliativregistret. Systemförvaltare ansvarar
för NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem
som har rätt till behörighet till respektive HSL eller SOL-journal. SITHS-kort krävs för
tillgång till ett antal system. I samband med beställning av behörighet ansvarar chef för
att intyga att den anställde är behörig till det system som tillgång begärs till.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser
efterlevs. Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kvalitetsregister, tillgång till
NPÖ och Lifecare.
Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Beskriv HUR samverkan sker i den egna verksamheten och med andra vårdgivare
för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada.
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan mellan läkare, sjuksköterska och
omsorgspersonal som ansvarar för olika delar. Morgonrapporter hålls varje dag, där
sjuksköterska och rehabteam deltar och informerar vid behov. Team möten mellan
sjuksköterska, undersköterska, ansvarig kontaktperson, rehab och enhetsledare sker varje
vecka. Omsorgspersonal och kontaktpersonen är ansvarig för vissa delar i
symtomskattningen. Samverkan mellan enhetschef, enhetsledare och HSE personal sker
varje vecka för att stämma av eventuella händelser. Information från ex. MAS skickas ut
via mail till all personal att ta del av. Information från HSE noteras alltid i avdelningens
kalender att läsa under flik 9 i solpärm. Kvalitetsråd hålls en gång/månad där HSE
personal, omsorgspersonal och chefer deltar.
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Beskriv HUR personalen rapportera risker och händelser som har eller hade
kunnat medföra en vårdskada. Beskriv också HUR ni utreder varje rapport.
Varvid en medarbetare uppmärksammar eller är delaktig i en avvikelse, kontaktas
omedelbart sjuksköterska/AT/sjuk-fys för information och åtgärd. En avvikelse skrivs av
medarbetaren och den legitimerade registrerar avvikelsen i Pro Capita avvikelsemodul.
Avvikelsen analyseras med fokus på om det behövs förebyggande åtgärder för att den inte
ska upprepas/hända igen och åtgärder utförs. Avvikelser analyseras i verksamhetens
kvalitetsråd och återkopplas till
personalgruppen för en ”lärande organisation”.
Närstående informeras vid allvarliga 5avvikelser och missförhållanden.
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Beskriv HUR ni tar emot klagomål eller synpunkter från patienter, närstående,
personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer.
Vid varje inflyttning erhåller brukaren tillsammans med anhöriga en synpunkter och
klagomåls blankett. Enhetsledaren förklarar även hur processen ser ut gällande
synpunkter och klagomål. Blanketten skickas till nämnden för information där den
diareförs. Kopia sparas i verksamheten för behandling med analys och åtgärder. Vid
inflyttning får brukare och anhöriga även telefonnummer och mail till enhetschef och
enhetsledare. Synpunktslåda finns i verksamheten. Vid klagomål via telefonsamtal
dokumenteras det i journalen. Möjlighet finns även att maila via hemsidan under stöd och
omsorg, mail till socialnämnden alternativt till KC. Synpunkter diarieförs och ett
mottagningsbesked skickas till anmälaren omgående. Berörd personal i verksamheten
kontaktas för åtgärder och dokumentation sker i journalen. Alla synpunkter och klagomål
analyseras sedan på kvalitetsråd.
Beskriv också hur många händelser som har utretts under föregående kalenderår
och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga.
Verksamheten har haft tre händelser under perioden, ingen av dessa har bedömts som
allvarliga.
Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Beskriv HUR inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och
analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i
verksamhetens kvalitet.
Verksamhetens har under perioden haft tre klagomål, vilka har rört tre helt olika områden.
Därav har ingen analys av trender kunnat ses genom dessa. Ett klagomål gäller en brukare
som erhållit blåmärken, ett klagomål gäller ett fall och ett klagomål gäller en brukare som
avvikit från verksamheten. Alla avvikelserna har kunnat åtgärdas omgående och skickats
vidare som rapport för utredning till socialkontorets kvalitetsgrupp. Dessa tre klagomål
har ej bedömts som allvarliga missförhållanden av kvalitetsgruppen och utredningen har
avslutats. Enhetschefen har vidare ansvarat för att vidta adekvata åtgärder enligt
utredningens förslag och även för uppföljning av åtgärder. Alla avvikelser dokumenteras i
procapita och sammanställs även således där.
Alla medicinska och fallavvikelser har analyserats och diskuterats i kvalitetsråd. Vid
varje åtgärd har berörd personal informerats och om behov funnits har individuell
utbildning givits.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Beskriv HUR patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att
medverka i patientsäkerhetsarbetet.
Vid vårdplanering i samband med inflyttning av brukare upprättas kontakter mellan
anhöriga och berörd profession såsom sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast,
enhetsledare och kontaktperson. Vid varje vårdplanering upprättas genomförandeplanen
med tillhörande riskanalyser och vid varje årlig uppföljning erbjuds anhöriga att
medverka. Kontaktpersonen har kontinuerlig kontakt med anhöriga och varje månad
skriver kontaktmannen anhörigbrev om perioden. Enhetschef skriver verksamhetens
månadsbrev varje månad. Under
2020 har inga anhörigråd kunnat hållas på grund
av pandemin. Även de brukarråd som 6vara inbokade under perioden, har bokats av på
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grund av pandemin.
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
För att kunna redogöra för resultat behöver ni ha gjort mätningar eller sammanställningar
under året.
Antal fall under 2020
Allégården: 9
Norrgården: 113
Antal LM-avvikelser under 2020:
Allégården: 1
Norrgården: 23
Antal trycksår:
Allégården: 0
Norrgården: 3
Antal Avvikelse och förbättringsförslag:
Allégården: 9
Norrgården: 17
Mätning av nattfasta är utförd en gång under perioden 2020 och resultatet visade att ca
50% överstiger 11 timmar. Åtgärder är vidtagna och nattmål har erbjudits.

7
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Logotyp

Patientsäkerhetsberättelse
Kungsgården
År 2020

Datum och ansvarig för innehållet

Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting reviderad 2017-03-01
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Året 2020 på Kungsgården, på bilden kan du se första vaccineringen mot COVID 19 på Kungsgården.

Verksamhetsbeskrivning
På vård-och omsorgsboendet Kungsgården bor 32 brukare.
Kungsgården har 16 platser för personer med demens och 16 platser somatisk.
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
På Kungsgården arbetar vi på bred front i gott samarbete med
HSE enheten för att
•
•
•
•

Minska antalet vårdskador
Införande av metoder och verktyg
All personal har kunskap inom patientsäkerhet
Att inte få in COVID 19 eller andra smittsamma sjukdomar
2
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Kungsgårdens mål är att skapa en god och patientsäker vård. Genom att;
➢ arbeta förebyggande vad gäller fall, undernäring, trycksår,
munhälsa samt andra riskområden som kan uppstå.
➢ med ett systematiskt kvalitetsarbete med att erbjuda en
trygg och säker hälso- och sjukvård.
➢ alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten
som en del av det systematiska förbättringsarbetet
➢ i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten bidra till en
god och säker vård
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Så här arbetar vi på Kungsgården med ansvarsfördelningen:
Enhetschef, enhetsledaren, omsorgspersonalen och sjuksköterska har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål.
Enhetschefen som ytterst ansvarig för verksamheten svarar
för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi ändrar
våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår.
Samtliga medarbetare i vår verksamhet har ansvar i att
vårdkonferensen granska och notera eventuella uppkomna
vårdskador.
Ledningen är ansvarig för att informera patienten om en
vård skada inträffat.

Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika
verkat som Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att säkerställa att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar b.la för att patienter får den hälso - och
3
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sjukvårdläkare har förordnat om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Enhetschef
Enhetschef har under 2020 varit underställd avdelningschef Utföraravdelningen och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret har omfattat att personal har den kompetens som
behövs, att gällande regelverk är känt av s personal och lokala
skriftliga rutiner upprättas vid behov.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna
verksamhet utan är organiserade i en egen enhet.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonal består av huvudsakligen av undersköterskor och
vårdbiträden. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser
till enhetschef och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal
som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska
följa de instruktioner som de getts.
Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Så ser Kungsgårdens rutiner ut för att följa upp den egna verksamheten med hjälp av kvalitetsregister, punktprevalensmätningar, interna observationer och granskningar;
Ansvaret är uppdelat mellan HSE och verksamheten. Verksamheten har varit HSE behjälplig med att ta fram underlag för kvalitetsregister och att göra Phase 20.HSE enheten ansvarar för; Senior Alert, Palliativa registret, riskbedömningar och BPSD i gott
samarbete med enhetsledaren och omsorgspersonalen på Kungsgården.
Verksamheten har under året genomfört 12 egenkontroller gällande följsamheten till basala hygienrutiner genom observationsstudie och självskattning.
Resultatet har visat att följsamheten har ökat med till basala hygienrutiner pga de extra webbutbildningar personalen genomfört
pga pandemin.
4
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Utbildningar i munhälsa har inte kunnat genomföras pga att tandvårdens personal inte fått besöka verksamheterna för utbildning
under pandemin. Vilket innebär att ingen statistik för detta finns
för 2020.
Årlig kontroll (besiktning av vårdsängar och liftar) har genomförts
av Rehab.
Interna egenkontroller gällande hygien har utförts under pandemin
dagligen samt däremellan stickkontroller med hjälp av en tärning,
slog man 6 fick man gå igenom en checklista.
Personal varit delaktiga i att ta fram underlag för BPSD-skattning.
Egenkontroll för det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en
gång i månaden.
Egenkontroll gällande ljudmiljön görs varannan månad.
Egenkontrollen för livsmedelshygien görs månadsvis.
Kungsgården har också värdegrundsombud i verksamheten som
utför egenkontroller utifrån värdighetsgarantierna en gång i månaden.
Omsorgspersonalen utför också egenkontroller för måltidssituationen fyra gånger per år.
HSE enheten arbetar med årlig granskning av läkemedelshantering och narkotikakontroller samt temperaturkontroller av kylskåpet för läkemedel.
Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2
Kungsgården har under 2020 bedrivit patientsäkerhetsarbeten och
vidtagit följande åtgärder för att öka patientsäkerheten.
• Personalen har under 2020 erbjudits lyftteknik, delegerad personal har erhållit genomgång av sjuksköterska/AT/fys-sjg i samband med delegering.
• Inför läkemedelsdelegering har personal genomfört
webbutbildning i säker läkemedelshantering med
kunskapskontroll. Diabetes webbutbildning.
• Demens ABC och Demens ABC+ och Nollvison
5
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

genomförs av all personal på Kungsgården, personalen får även handledning och reflektionstid med
kommunens Silviasyster och Silviasjuksköterska för
att reflektera över hur man använder sin kunskap i
det dagliga arbetet.
Personal under 2020 genomfört både Vårdhygiens
och Socialstyrelsen/SKR hygienutbildningar.
Under Corona anordnades regelbundna Corona möten där personalen fick kontinuerligt den nyaste informationen från MAS och myndigheterna.
Ett flertal nya riktlinjer har erhållits från Smittskydd/Vårdhygien, direktiv har getts från MAS med
anledning av pandemi.
Nya rutiner relaterade till pandemin har tagits fram i
verksamheten under 2020. De kommunicerades på
COVID möten till all personal, där medarbetarna
även fick prova att ta på och av skyddskläder. Samt
uppdatering och uppföljning av ”Covidpärmen” där
vi har uppdaterade direktiv och verksamhetrutiner
gällande Covid.
Även till anhöriga kommunicerades veckovis skriftlig information och direktiv.
Även brukare fick diskutera direktiven under brukarråd som hölls med avstånd (2meter).
Besöksförbud under en period utfärdat av
FHM/regering. Stark avrådan från besök utfärdades
av ansvarig nämnd.
Rutiner för säkra besök på säbo: Kungsgården skapade en ny tjänst: besöksvärdinna. Alla besök på
Kungsgården sker under pandemin via besöksvärdinnan. Detta för att säkerställa att alla följer smittskyddsriktlinjerna för besök på säbo.
Omorganisering inom verksamheterna för att
minska smittspridning vidtogs, inte gå emellan de
olika våningsplanen, färre på plats samtidigt, markering i soffor, begränsa antalet timanställda genom att
i möjligast använda oss av den personalresurs som
finns i verksamheten.
Riskbedömningar gällande fallrisk, nutrition, munhälsa, trycksår har genomförts vid inflyttning samt
BPSD-bedömning har använts vid beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens.
Följande arbetssätt har haft betydelse för patientsä6
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kerheten har införts/förbättrats under föregående år:
En APP från Minnity, där personalen kan lära sig
mer om COVID och demens.
• Verksamheten har infört systematisk information till
patienter om patientnämnden och dess verksamhet
som exempelvis under brukarrådet.

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Så arbetar Kungsgården med att fortlöpande bedömer om det finns
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
• HSE personal, ledningen och omsorgspersonal ses varje
månad för kvalitetsråd, teammöten varje vecka, avstämningar dagligen.
• Tillsammans med patienter och närstående identifieras risker i verksamheten.
• Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor identifieras
risker i verksamheten.
För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.
finns det rutiner för att identifiera, rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. Till exempel riskbedömning
vid användande av skyddsåtgärder, inför brukares yttre
kontakter som läkarbesök. Vid månatliga kvalitetsmöten
analyseras avvikelser för att se om det finns något mönster
som indikerar brister i den egna verksamheten eller kring
samverkan med andra vårdgivare, anhöriga m fl.
Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Händels analyser görs vid händelser som har medfört eller kunnat
medföra en vårdskada. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS
som då gör en utredning med händelseanalys. I sådan utredning
involveras samtliga berörda.

Informationssäkerhet
7
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HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Så arbetar vi med informationssäkerhet på Kungsgården:
• Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen inloggning i de system denne är behörig
till. Beställs av systemadministratör. Symfnoni, Senior
Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörighet till.
NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo ansvarar systemförvaltare för, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem
som har rätt till behörighet till respektive HSL eller SOLjournal. SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal system. I
samband med beställande av behörighet ansvarar chef för
att intyga att den anställde är behörig till det system som
tillgång begärs till. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att
Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser efterlevs.
• Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kvalitetsregister samt för tillgång till NPÖ.
• Inloggning med BANK ID som säkerhetsåtgärd, samt att
det säkerställs att alla server kommer från ett säkerhets
kvalificerat land.

Riskanalys
Kungsgårdens enhetsledare arbetar flitig med riskanalysen. I vissa
fall med omsorgspersonalen och i de flesta fall i ett multiprofessionellt team tillsammans med HSE enheten.
Riskanalyser, upprättas vid inflyt samt vid behov (när en risk
uppmärksammas samt vid behov när en avvikelse upprättas). Då
sitter vi i team med omsorgspersonal, SSK, rehab och ledning.
Där vi lyfter och reflekterar kring risken och hur man på bästa sätt
kan arbeta för att förebygga att risken uppstår). Dessa lyfts under
kvalitetsråd samt APT. Kontaktperson/ersättare har dokumentationstid en gång i veckan där man går igenom brukarens dokumentation och aktpärm för att säkerställa att vi arbetar utifrån ett
rättssäkert sätt. Då ingår b.la att följa upp riskanalyserna för brukaren, säkerställa att åtgärderna är utförda, och vid behov att revidera eller upprätta en ny riskanalys bjuda in teamet. Om riskanalysens åtgärd innebär förändrat till exempel förändrat arbetssätt
skall detta skrivas in Genomförandeplan så att riskanalysen blir ett
8
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levande dokument som genomsyrar det dagliga arbetet.
Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Så arbetar vi för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada på Kungsgården:
HSE enheten blir informerade av Kungsgården när Kungsgården införa nya rutiner.
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan mellan
läkare, sjuksköterska och omsorgspersonal som ansvarar
för olika delar. Tex är kontaktpersonen ansvarig för vissa
delar i symtomskattningen.
Regelbundna möten mellan tex sjuksköterska, paramedicinare och omsorgspersonal. Sjuksköterska deltar i verksamhetens kvalitetsråd på Kungsgården.
Multiprofessionellt samarbete på Kungsgården för att förebygga
skador p.g.a. fall.
Fallarbetet rör hela teamet. Vid inflyt gör sjukgymnast och arbetsterapeut en funktionsbedömning, tittar på förflyttningsförmåga,
fallrisk och hjälpmedelsbehov. Individuell- och gruppträning är en
del i arbetet för att minska fall och arbeta fallförebyggande. Översyn av miljön och hjälpmedel likaså. Sjukgymnasten hjälper till
att prova ut och beställa höftskyddsbyxor vid behov om patient
önskar detta. Patient står för kostnaden.
Den som upptäcker ett fall skriver en fallavvikelse på papper som
lämnas till sjuksköterskan. Därefter kommer fallavvikelsen till
sjukgymnasten som för in den i vårt avvikelsesystem. Sjukgymnast och arbetsterapeut följer upp fallet och gör en funktionsbedömning, ser över förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov,
om någon förändring skett eller om nytt behov uppstått. I fallavvikelsen i vårt avvikelsesystemystem under respektive yrkeskategori
skrivs eventuella åtgärder in. Varje yrkeskategori för in sina egna
åtgärder (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef,
MAS).
Vid risk för fall medverkar sjukgymnast och arbetsterapeut då en
riskbedömning för fall (sol-dokument) görs tillsammans med övriga yrkeskategorier med åtgärder och uppföljning.
Fall diskuteras vid riskbedömning, på teamrond samt på kvalitetsrådet. På teamrond diskuteras det specifika fallet och eventuella
9
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åtgärder, i dokumentet för riskbedömningar Senior Alert (som
sjuksköterskan håller i) skrivs om risk för fall föreligger, åtgärder,
uppföljning etcetera På kvalitetsrådet rapporterar sjukgymnasten
antal fall, personer, eventuella skador etcetera föregående månad.
Sjukgymnast rapporterar även fallstatistik föregående månad till
Familjeläkarna Saltsjöbaden.
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Pandemin slog till under 2020. Trots omständigheterna gjorde
Kungsgården ett fantastiskt jobb och det kom in väldigt få synpunkter. De flesta anhöriga och boende utryckte tacksamhet och
att man kände en stor trygghet hur Kungsgården hanterade pandemin.
En synpunkt har varit att man inte har varit nöjd med hanteringen
av isolation av en anhörig för att minska risken för smittspridningen, efter den hade kramat sin närstående trots avrådan mitt i
första vågen.
Dessvärre har det inte kommit in så många klagomål, nedan en
sammanfattning som kom muntlig till enhetschefens kännedom
(och hanterades genom samtal):
1.
2.
3.
4.
5.

Synpunkter om mat.
Synpunkt om isolation (se ovan).
Synpunkt om inte fungerande telefoner.
Synpunkt om bristande kommunikation.
Synpunkt om att vissa anhöriga tyckte att Kungsgården
hanterade pandemin för sträng.

Kungsgården fortsätter med tydlig information till de boenden och
deras anhöriga och även personalen.
Ledningen uppmuntrade att omsorgspersonalen ska säkerställa en
bra kommunikation med de anhöriga så att Kungsgården har
trygga och välinformerade anhöriga.
Kungsgården rapporterade en Lex Sarah.
När dagpersonal kommer in i lägenheten och ska hjälpa brukaren
så har brukaren kräkts och lig- ger i avföring. Den bakomlig10
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gande orsaken till att brukaren legat i avföring och spyor bedöms
vara oaktsamhet av nattpersonalen.
Ledningen undersökte händelsen och pratade med nattpersonalen.
Enheten har skrivit en handlingsplan.
Utifrån insamlat faktaunderlag är bedömningen att händelsen utgör en risk för ett missförhållande men att risken för missförhållanden inte föranleder en anmälan till IVO.
Kungsgården följer upp alla avvikelser i lärande syfte
Alla avvikelser som upprättas lyfts under Kvalitetsrådet där SSK,
rehab, omsorgspersonal och ledning är med. Man diskuterar och
reflekterar kring händelsen och vilka åtgärder som skall sättas in.
Även riskanalys upprättas vid behov så att vi arbetar förebyggande så att den typ av händelse inte skall uppstå igen. Tas även
upp under APT, både avvikelsen och riskanalysen. Detta så att
alla medarbetar erhåller samma information.
Under 2020 upprättades:
12 SOL avvikelser.
Dessa handlade om att man inte efterföljt Rehabs rekommendationer gällande hjälpmedel. Finns en rutin för när och hur man tar
del av den skriftliga infon från Rehab.
Man har hittat blåmärken på några av brukarna. Ansvar SSK kontrollerade dessa, togs upp under läkarrond, men kontrollerade läkemedelslistan om de aktuella brukarna äter blodförtunnande medicin, förflyttningsutbildning för all personal, personal fick information om att vara ytterst vaksamma samt vikten av att skriva
avvikelser.
En brukare meddelar att det tagit för lång tid från att hen larmat
till dess att personal kom. Enhetsledaren begärde ut loggar från
larmföretaget. Man kunde utläsa att personal reserverar men ej
kvitterar larmen. Samt att vi i verksamheten har haft stora problem
med de nya larmen, vissa tider fungerar det inte alls att kvittera, vi
har en dialog med företaget. Detta togs upp under APT´n att vi ej
får endast reservera för att meddela kollegor att vi skall gå på larmet och kvittera direkt när vi är hos brukaren.
11
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Den personal som uppmärksammar eller är inbladad i en avvikelse
kontaktar alltid omedelbart sjuksköterska/AT/sjuk-fys för information och åtgärd. Den legitimerade registrerar avvikelsen i Pro
Capita avvikelsemodul. Avvikelsen analyseras med fokus på om
det behövs förebyggande åtgärder för att den inte ska upprepas/hända igen. Avvikelser analyseras i verksamhetens kvalitetsråd och återkopplas till personalgruppen i ”lärande organisation”.
Närstående informeras vid allvarliga avvikelser och missförhållanden.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Se ovan.
Kungsgården ta emot klagomål, synpunkter och förbättringsförslag muntligt, via synpunkts- och klagomålsblankett. Det finns
även synpunktslåda i verksamheten för den som vill lämna där.
Klagomål följs upp och återkopplas till den klagande. Klagomål,
synpunkter och förbättringsförslag är ett led i det fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbetet. Under året har 6 antal synpunkter
och klagomål lämnats till verksamheten.
En närmare beskrivning finns i texten ovan.
Alla avvikelser av medicinsk karaktär har analyserats och åtgärder
satts in vid behov. En närmare beskrivning finns ovan och nedan.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
För att säkerställa att patienterna och deras närstående har möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet erbjuder Kungsgården
följande:
• Brukarråd, varje månad, i mindre grupp med två meters avstånd och även enskilda samtal under pandemin, där samlingar inte har varit möjliga.
• Anhörigbrev varje månad. Nyhetsbrev till brukare varje
månad.
• Digitala anhörigträffar samt enskilda samtal med anhöriga.
• Anhöriga deltar i framtagande av genomförandeplaner, av
12
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vårdplaner.
• Kontaktpersoner har regelbunden kontakt med anhöriga.
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Antal fall under 2020: 137 (mer info ovan)
Antal LM-avvikelser under 2020: 45 (mer info nedan)
Antal trycksår; Omsorgspersonalen är snabba med att upptäcka tidigt – kategori 1, rodnad som inte bleknar vid tryck.

Avvikelse: SOL: 12 (mer info ovan)
Antal Lex Sarah: 1 (mer info ovan)
Resultat nattfastan
Nattfastan får enligt rekommendationer från Socialstyrelsen inte
överstiga 11 timmar. På Kungsgården har i början av 2020 snittet
legat över detta med ett par timmar. Teamet har arbetat fram förslag på hur nattfastan kan kortas ner för att möta Socialstyrelsens
rekommendationer.
Både plan 1 & 2 har minskat den totala nattfastan med ett par
timmar.
Plan 1 har endast 2 personer som överstiger den rekommenderade
tiden på 11 timmar, då det tackat nej och/eller sovit hela natten.
Plan 2 har något fler som överstiger 11 timmar MEN det viktiga
är att alla har blivit erbjudna något under kvällen/natten/tidig
morgon, de får tacka nej, men de måste bli erbjudna något för att
kunna tacka nej.

Läkemedelsavvikelse
För perioden 200101–201231 har det totalt registrerats 45st läkemedelsavvikelser.
Varav:
- Utebliven dos = 27 st.
- Osignerad men given = 2 st.
- Förväxling av dos = 5 st.
- För stor dos = 3 st.
- För liten dos = 1 st.
- Signerad men ej given = 1 st.
- Annat = 6 st.
I läkemedelsfas:
13
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-

Ordination = 8 st.
Överlämnande = 32 st.
Iordningsställande = 5 st.

Förväxling av dos handlar om fel dos påse vid fel klockslag men
till rätt pt.
Iordningsställande av dos är felregistrerat och borde ha registrerats under Annat.
Ordination är felregistrerat och borde ha registrerats under iordningsställande, osignerad men given, signerad men ej given och
annat.

Årets utmärks av ett otroligt bra samarbete mellan Kungsgården
och HSE enheten. Att Kungsgården är efter Corona återigen fullbelagt med 11 inflyt bekräftar att Kungsgården står för kvalitet
och arbetar med patientsäkerheten så att man upplever Kungsgården som ett tryggt boende att leva i.

14
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Verksamheten har som mål att minska antalet vårdskador genom att ha ett
nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Personalen delegeras i att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Personalen utför ordinerade insatser från legitimerad personal som bl a läkemedelöverlämnanden,
minska nattfasta och att följa ordinerad förflyttning för att minska risken för
fall.
Personal som har delegering för läkemedelshantering genomgår en webbaserad utbildning inför ett personligt möte med ansvarig sjuksköterska som
då gör en bedömning om personalen är delegeringsbar. Därefter så får personen gå på besök till kunder tillsammans med sjuksköterska för att visa dess
kunskaper.
Personal ska genomföra web-utbildning i basala hygienrutiner minst en gång
per år. Under slutet av 2020 infördes även en till digital utbildning i basala
hygienrutiner från Socialstyrelsen.
Under våren 2020 startade en pandemi i världen som innebar mycket arbete
för att minimera smittspridning. Det var ett stort flöde på information och rutiner och riktlinjer uppdaterades ofta.
Under mars 2020 bjöds kommunens hälso- och sjukvårdsenhet in till enhetens
APT för att utbilda våra medarbetare gällande basala hygienrutiner, ge aktuell
information som fanns gällande Covid-19 samt ge personalen möjlighet att
ställa frågor för ökad trygghet.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Alla anställda på enheten har ett ansvar att skriva avvikelser samt att ta till sig
synpunkter och klagomål och dokumentera alternativt informera muntligt vidare till chef eller kundansvarig som kan dokumentera uppgifterna.
Enhetens chefer är ytterst ansvariga för att händelser utreds och hanteras och
att arbetssätt uppdateras för att minska risken för att liknande händelse uppstår
igen.
Ärendet tas upp på enhetens ledningsgrupp samt på samverkan tillsammans
med HSE och på enhetens kvalitetsråd för diskussion om vidare åtgärder. Efter beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras sker återkoppling till
personen som inlämnat synpunkten/klagomålet. Samtlig personal informeras
på APT.

2
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Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Enheten saknar idag rutiner för egenkontroller gällande basala hygienrutiner
och punktprevalensmätningar. Rutiner för enheten kommer tas fram. Hygienombud för enheten finns.
Personalen på enheten har inte delad journal tillsammans med HSL utan dokumenterar SOL-dokumentation i separat journalsystem.
Enheten saknar idag rutiner för utvärdering av resultat av egenkontroller.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Året 2020 har präglats av rådande pandemi. Många insatser och åtgärder samt nya arbetssätt har införts under året med målet att minimera
smittspridning. Verksamheten har fått ställa om i snabb takt vartefter
ny information och nya kunskaper blivit tillgängliga samt utifrån hur
viruset har spridit sig.
Under en period på cirka 7 månader infördes besöksförbud på våra
servicehus. När besöksförbudet hävdes så infördes särskilda bestämmelser vid besök för att skydda våra äldre.
Personalen har vid flera tillfällen under året fått lära sig hantera nya
typer av skyddsutrustning.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Genom arbete med avvikelser, synpunkter och klagomål så identifieras risker i verksamheten. Avvikelser som inkommit har lett till förbättrade rutiner och utveckling av arbetssätt samt förbättrat samverkan
med andra enheter.

3
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Enheten har kontinuerlig samverkan tillsammans med Hälso- och
sjukvårdsenheten. Vi arbetar med framtagande och uppdatering av rutiner och genomgång av avvikelser för att vidhålla en god patientsäkerhet.
Ett återupptagande av kvalitetsråd påbörjades under hösten och startades vid årsskiftet och är under utveckling. Kvalitetsråd ska hållas
några veckor innan APT så att personal kan informeras om exempelvis nya rutiner och arbetssätt under APT.

Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Enheten arbetar enligt gällande ”riktlinje för avvikelsehantering inom hälsooch sjukvård” med tillhörande flödesschema som stöd.
Enhetens chefer är ytters ansvariga att genomföra händelseanalys.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Omvårdnadspersonalen dokumenterar i SOL-journal och för inloggning krävs bank-id.
Enheten lägger själva till personal som tjänstgör och ska ha åtkomst till systemet samt
tar bort behörighet för dem som inte arbetar kvar.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Enheten har samverkan med HSE en gång per termin för respektive enhet. Här
arbetar vi med avvikelser, synpunkter och klagomål samt med våra gemensamma rutiner och arbetssätt.
Omvårdnadspersonalen har ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Personalen delegeras i att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Personalen utför ordinerade insatser från legitimerad personal som
läkemedelshantering, minska nattfasta och att följa ordinerad förflyttning för
att minska risken för fall.

4
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Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §

Alla anställda på enheten har ett ansvar att skriva avvikelser samt att ta till sig
synpunkter och klagomål och dokumentera alternativt informera muntligt vidare till chef eller kundansvarig som kan dokumentera uppgifterna.
Enhetens chefer är ytterst ansvariga för att händelser utreds och hanteras och
att arbetssätt uppdateras för att minska risken för att liknande händelse uppstår
igen.
Synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till personal, lämnas per telefon
samt mailas direkt till enheten alternativt till kontaktcenter.
Ärendet tas upp på enhetens ledningsgrupp samt på samverkan tillsammans
med HSE och på enhetens kvalitetsråd för diskussion om vidare åtgärder. Efter beslut om vilka åtgärder som behöver genomföras sker återkoppling till
personen som inlämnat synpunkten/klagomålet. Samtlig personal informeras
på APT.
Enheten har registrerat 23 avvikelser som rör läkemedelshantering och 13 avvikelser som rör fall.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Enheten har idag inget digitalt system för avvikelser. Avvikelser dokumenteras på papper och har sammanställts i ett Excel-dokument för att lättare kunna
se mönster och trender.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
På grund av rådande pandemi så har samverkan med patienter och närstående i
grupp blivit lidande då enheten har varit tvungna att prioritera andra arbetsuppgifter samt undvika att samla människor för att minska risken för smittspridning. Samverkan har skett med patienter och närstående men på individnivå.

5
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Inga mätningar eller sammanställningar har genomförts under året.

6
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På bilden kan du se dagverksamheten Solrosen på Kvistbaberg i Upplands Bro kommun.
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten Solrosen dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt SOL med max.32 deltagare. Det finns en grupp för
personer som är under 65 som är rund 5 deltagare och en grupp
för personer med demenssjukdom som är över 65 som är just nu
högst 7 personer per dag.
Dagverksamheten har inte ett dygn runt ansvar, utan ansvarar för
patientsäkerheten under de timmar under dagen den enskilde vistas där.
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
På dagverksamheten arbetar med patientsäkerheten för att:
Minska antalet vårdskador
Införa metoder och verktyg
alla personal har kunskap i patientsäkerhet
Minska smittspridning av COVID 19 och andra sjukdomar
Solrosens mål är att skapa en god och patientsäker vård
- genom att och arbeta förebyggande vad gäller fall, undernäring, munhälsa samt andra riskområden som kan uppstå.
• genom att med ett systematiskt kvalitetsarbete med att erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård.
• genom att alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten som en del av det systematiska förbättringsarbetet
• genom att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten
bidra till en god och säker vård
• genom att använda skyddsutrustning att förhindra smittspridningen
• genom att minska antalet gäster säkerställa mindestavstånd
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Så ansvarar vi på dagverksamheten för patientsäkerheten:
Ex.
Dagverksamhetens enhetschef/enhetsledare och sjuksköterska har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål.
3
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Enhetschefen som ytterst ansvarig för verksamheten svarar
för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi ändrar
våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår.
Samtliga medarbetare i vår verksamhet har ansvar att i notera eventuella uppkomna vårdskador.
Enhetschefen är ansvarig för att informera patienten om en
vårdskada inträffat.
Alla avvikelse tas upp i verksamhetens kvalitetsråd i lärande syfte.

Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika
verkat som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att säkerställa att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar bl. a för att patienter får den hälso - och
sjukvårdläkare har förordnat om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Enhetschef
Enhetschef har under 2020 varit underställd avdelningschef Utföraravdelningen och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret har omfattat att personal har den kompetens som
behövs, att gällande regelverk är känt av personal och lokala
skriftliga rutiner upprättas vid behov.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna
verksamhet utan är organiserade i en egen enhet.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa instruktioner och rutiner som finns i
verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter
4
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ska följa de instruktioner som de getts.
Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Enhetsledaren genomför regelbundna egenkontroller på dagverksamheten, som exempelvis med hjälp av:
• Systematiska journalgranskning
• Kvalitetsarbetet, kvalitetsråd
• Observation av gästerna i samråd med andra samverkanspartner som exempelvis hemtjänsten, Vårdcentral och anhöriga.
Dagverksamheten har under året genomfört regelbundna egenkontroller gällande basala hygienrutiner. Personalen har pga. pandemin genomfört extra webbutbildning om hygien. Tydliga rutiner
har gemensamt skrivits för att säkerställa att alla följer de riktlinjer inom hygien. MASens rekommendationer följs.
Under året har samtlig personal på dagverksamheten jobbat att
förbättra rutiner kring basal handhygien/livsmedelshygien, vilket
har resulterat i 100% i egenkontroller vid 2 tillfällen.
Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2
På Solrosen har bedrivits under 2020 följande åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten.
.
Samtliga sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster har erhållit kompetensutveckling inom patientsäkerhet.
Följande nya arbetssätt som haft betydelse för patientsäkerheten har införts/förbättrats under föregående år:
Minnity för en bättre användning av levnadsberättelse samt
användning av skyddsutrustning och skärpta hygienreglerna med extra städning med mera
Verksamheten har infört systematisk information till patienter om patientnämnden och dess verksamhet.
Delegerad personal har erhållit genomgång av sjukskö5
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terska/AT/fys-sjg i samband med delegering. Inför läkemedelsdelegering har personal genomfört webbutbildning i
säker läkemedelshantering med kunskapskontroll.
All personal har demens ABC och hygienutbildning.
Ett flertal nya riktlinjer har erhållits från Smittskydd/Vårdhygien, direktiv har getts från MAS med anledning av pandemi. Nya rutiner relaterade till pandemin har
tagits fram i verksamheten under 2020.
Verksamheten stängdes för en kort period och öppnades
upp igen i somras med säkra föreskrifterna.
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom drog
nedpå antal besökare i syfte att minska smittspridning.
Omorganisering inom verksamheterna för att minska smittspridning vidtogs, vistas på olika plan, färre på plats samtidigt, markering i soffor och bordsplatser att endast varannan plats fick användas.
Riskbedömningar gällande fallrisk och malnutrition har genomförts för varje gäst. Personalen har kunskap om hantering av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.
Med hjälp av reflektionstiderna kunde personal förebygga
sådana problem.
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Personalen bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
Ex.
En tvärfunktionell arbetsgrupp går igenom verksamheten
regelbundet och det är Silvia syster, hälsopedagog, arbetsterapeut i gott samarbete med PAS (= patientansvarig sjuksköterska)
Tillsammans med patienter och närstående identifieras risker i verksamheten och för varje gäst.
Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor som exempelvis hemtjänsten identifieras risker i verksamheten och för
varje individ.
6
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Vid kvalitetsråd görs riskbedömningar,
För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.
finns det rutiner för att identifiera, rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. till exempel riskbedömning
vid användande av skyddsåtgärder.
Vid månatliga kvalitetsmöten analyseras avvikelser för att
se om det fnns något mönster som indikerar brister i den
egna verksamheten eller kring samverkan med andra vårdgivare, anhöriga med flera Riskbedömningar görs inför
minskad bemanning sommartid?
Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Händels analyser görs vid händelser som har medfört eller kunnat
medföra en vårdskada. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS
som då gör en utredning med händelseanalys. I sådan utredning
involveras samtliga berörda.
Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Så arbetar Solrosens dagverksamhet med informationssäkerhet.
Alla system som används med informationen om gästerna kräver
säkert inloggning via mobilt Bank ID för att skydda mot olovlig
åtkomst till informationssystemet.
Enhetsledaren granskade dokumentationen fyra gånger under
2020.
Enhetsledaren inhämtar samtycke av varje ny gäst gällande behandlingen av personen uppgifterna.
Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Samverkan på dagverksamheten sker på olika sätt:
Regelbundna reflektionsmöten med hela multiprofessionella teamet med bland annat arbetsterapeut, Silvia syster och hälsopedagog.
7
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Samverkan avseende läkemedelsanvändning sker med hjälp av
PASen genom återkommande dialog kring förskrivning, gemensamma granskningar av läkemedelslistor.
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan mellan läkare,
sjuksköterska och omsorgspersonal som ansvarar för olika delar.
Tex är kontaktpersonen ansvarig för vissa delar i symtomskattningen.
Regelbundna möten mellan tex sjuksköterska, paramedicinare och
omsorgspersonal. Sjuksköterska deltar inte i verksamhetens kvalitetsråd, kan dock kallas vid behov.
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Den personal som uppmärksammar eller är inbladad i en avvikelse
kontaktar omedelbart sjuksköterska/AT/sjuk-fys för information
och åtgärd. Den legitimerade registrerar avvikelsen i Pro Capita
avvikelsemodul. Avvikelsen analyseras med fokus på om det behövs förebyggande åtgärder för att den inte ska upprepas/hända
igen. Avvikelser analyseras i verksamhetens kvalitetsråd och återkopplas till personalgruppen i ”lärande organisation”. Närstående
informeras vid allvarliga avvikelser och missförhållanden.

2020 förekom inga händelser som har utretts och inga vårdskador
som har bedömts som allvarliga.
Under 2020 skrevs fyra avvikelse på förebyggande enheten för
äldre. Detta kan bero på att enheten har väldigt bra rutiner som är
väldigt bra förankrat hos alla och att man ha genom regelbundna
möten möjlighet att följa upp och förebygga avvikelse. Eller att
man kan utvecklar arbetet med avvikelserna.
Två av fyra avvikelse handlade om problem i kommunikationen
med Norrgårdens kök.
Åtgärd: Enhetsledaren har regelbundna möten med köket. Personalen på dagverksamheten meddelar enhetsledaren vilka syn8
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punkter som skall tas upp.
En avvikelse handlade om brister i kommunikation mellan dagverksamheten och transport.
Åtgärd: All kommunikation dokumenteras i gemensam grupp på
teams. All personal på dagverksamheten samt transport har tillgång till denna grupp.
En avvikelse handlade om aktivitetsbussen på Torget 4 där en personal på förebyggande enheten frångick en utannonserad aktivitet
och berörde inte dagverksamheten.
Alla avvikelse tas upp i kvalitetsrådet och sedan på APT i lärande
syfte.
På förebyggande enheten arbetar man med riskanalyser vid förändringar som 2020 har bland annat varit en pågående pandemi.
Alla riskanalyser görs gemensam med hela personalgruppen på
kvalitetsrådet och tas upp på APT. Analysen och handlingsplaner
följs upp regelbunden.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Eftersom enheten fick så få synpunkter kommer enheten att arbeta
under 2021 i högre grad med att informera alla berörda om de enkäterna som finns.
Enheten tror att genom att man ha en regelbunden kontakt med
anhöriga plus att enheten arbetar hela tiden utifrån ett förebyggande perspektiv, kom det inte in några klagomål. Däremot utryckte anhöriga och gäster sin tacksamhet över att dagverksamheten öppnade igen. Anhöriga och gäster är nöjda.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Dagverksamheten möjliggör att patienterna och deras närstående
har möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.
Verksamheten har bjudit

in patienter att diskutera
9
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och ge tips om säkerhet igenom samtal.
Personalen har dialog med alla gäster dagligen.
Personalen har kontakt med anhöriga, med vissa dagligen.
Under stängningen ringde personalen varje vecka.
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Se nedan en kort eller sammanställning från året 2020.
Resultat:
Dokumentation:
Vid första egenkontrollen fanns 80 % levnadsberättelse och genomförande planer, vid andra omgången uppnådde enheten 100
%.
Värdegrund:
Varje fredag hålls reflektion där personalen har möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt utifrån verksamhetens värdegrund.

Antal fall under 2020: 0
Antal frakturer under 2020: 0.
Under året har samtlig personal på dagverksamheten jobbat att
förbättra rutiner kring basal handhygien/livsmedelshygien, vilket
har resulterat i 100% i egenkontroller vid 2 tillfällen.

10
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Sammanfattning


Vi har genomfört dokumentationsgranskning samt utbildat sjuksköterskorna i
dokumentationssystemet Safedoc



Verksamhetschefen på Hagtorp överlåtit vissa ledningsuppgifter, enligt hälsooch sjukvårdsförordningen 2017:80, till sjuksköterska den 8 juli 2019. Överlåtelse
upphävdes den 23 september 2019 på grund av sjuksköterskans sjukskrivning
och att allt flera brister identifierades i den hälso- och sjukvården som bedrivits
på Hagtorp.



Samtliga medarbetare har genomgått livsmedelshygien utbildning



Samtliga patienter har haft läkemedelsgenomgång med läkare och sjuksköterska.



Under november sa en sjuksköterska upp sig.



Under hösten har sjuksköterskebemanningen varit instabil. Verksamheten har
löst det genom att ha en sjuksköterska från mobila teamet på plats samt
sjuksköterskor från bemanningsbolag för att säkerställa patientsäkerheten.



Verksamheten har en kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef och
kvalitetssamordnare. Gruppen träffas varje månad och arbetar bland annat med
att identifiera risker, göra riskanalyser samt följa upp vidtagna
förbättringsåtgärder. Verksamheten gör risk- och händelseanalyser vid allvarliga
händelser eller risk för allvarliga händelser. Händelser rapporteras i det
elektroniska systemet Attendo ADD och hanteras på verksamhetens
kvalitetsmöten och på APT.



Medarbetarna rapporterar risker, tillbud och negativa händelser via elektroniskt
system för händelser, Attendo ADD. De rapporterar även via teammöten där
risker identifieras.



Patienters och närståendes synpunkter och klagomål som haft betydelse för
patientsäkerheten har mottagits och hanterats enligt rutin.



Patienter och/eller närstående erbjuds vårdplanering inom 14 dagar efter inflytt
samt minst 1 gång/år och vid förändrat hälsotillstånd. Närstående bjuds in till
närståendemöte 2 gånger/år.



Resultatet har genomgående bringat tydlighet kring vilka delar verksamheten
måste arbeta vidare med för att öka patientsäkerheten.

Övergripande mål
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Verksamheten togs över från annan utförare 2019-05-15. Det innebär att verksamheten
inte har något föregående år att jämföra med för att sätta upp målen för 2019.


Målet har varit att samtliga medarbetare ska utbildas i journalsystemet Safedoc
samt dokumentera
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Målet har varit att samtliga patienter med identifierad risk ska ha en hälsoplan.



Målet har varit att samtliga dödsfall ska registreras i Palliativa Registret.



Målet har varit att samtliga patienter ska ha en omvårdnadsansvarig
sjuksköterska.



Målet har varit att samtliga patienter ska registreras i Senior Alert.



Målet har varit att samtliga medarbetare ska genomgå webbutbildning
livsmedelshygien

Ansvarsfördelning
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschef
Ansvarar för att planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten och dess
processer samt identifiera och aktualisera nödvändig samverkan.
Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och tas fram i samråd med
verksamhetens medarbetare. Att målen nås inom ramen för ledningssystemet.
Tar fram, fastställer och dokumenterar rutiner för hur det systematiska
förbättringsarbetet kontinuerligt ska bedrivas, för att kunna leda, följa upp och utveckla
verksamheten. Ansvarar även för att rutinerna är väl kända och efterlevs av samtliga
medarbetare.
Det ledningsansvar som verksamhetschef överlåtit enligt hälso- och
sjukvårdsförordningen 2017:80, till sjuksköterska den 2 mars 20201 upphävdes den 18
september 2020 med anledning av sjuksköterskans avslutade sin anställning. Under
perioden 28 oktober 2020 fram till den 23 december 2020 erhöll tjänstgörande
stationerade sjuksköterska från Atttendo´s MobilaTeam ledningsansvar enligt hälso- och
sjukvårdsförordningen 2017:80. Perioderna däri mellan och fortfarande har
verksamhetschef det ansvaret.
Främja kostnadseffektivitet.
Tillse att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för at utföra
sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Utreder händelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella och rapporterade
risker, händelser samt särskilda händelser.
Ansvarar för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att
förbättra verksamheten och få en utveckling över tid.
Dokumenterar arbetet i en verksamhetsplan, kvalitetsberättelse och en
patientsäkerhetsberättelse.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Har tillsammans med verksamhetschefen ett ansvar för att brukaren ska få en säker och
ändamålsenligt sjukvård. I MAS ansvaret ingår även att tillse att författningsbeskrivningar och andra regler är kända och följs.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut)
ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet
(evidensbaserat arbete).
Läkarorganisation
Hagtorp har ett samarbete mede Familjeläkarna i Saltsjöbaden som har ett
patientansvar för varje permanente boende patient. Arbetet sker i samverkan med
respektive omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Händelsehantering
Alla medarbetare är skyldiga att rapportera alla händelser i kvalitetssystem ADD.
Enheten har en kvalitetsgrupp. I gruppen ingår kvalitetssamordnare och
verksamhetschef. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att samla in alla händelser under
månaden och sammankalla verksamhetens kvalitetsgrupp en gång varje månad.
Gruppen diskuterar övergripande kvalitetsfrågor samt strategier för enhetens löpande
kvalitetsarbete. Kvalitetssamordnaren går igenom föregående månads
händelserapporter/avvikelser med analyser, åtgärder och uppföljningsansvar samt
riskbedömningar/riskanalyser ur ett kundperspektiv. Övergripande synpunkter och
klagomål tas upp på arbetsplatsmöten. Protokoll förs vid varje möte och rapporteras i
företagets kvalitetssystem ADD.
Förebyggande arbete baserat på information om inträffade händelser pågår ständigt i
verksamheten. Arbetet diskuteras och följs upp i kvalitetsgrupp, avdelningsmöten, APT,
och på ledningsgruppsmöten.
Synpunkter och klagomål
Verksamhetschefen ansvarar för att alla inkomna synpunkter/klagomål utreds och följs upp
löpande samt återkopplas till patient/närstående. Återkoppling ska ske så fort det är
möjligt, men inom 48 timmar.
Verksamhetschefen gör också en åtgärdsplan. Alla medarbetare informeras regelbundet
om inkomna synpunkter/klagomål och förbättringsåtgärder på arbetsplatsträffar.
Alla synpunkter/klagomål tas upp på kvalitetsmöten varje månad och dokumenteras i
kvalitetsmötesprotokollet. Verksamhetschefen informerar beställare kontinuerligt om de
synpunkter/klagomål som inkommer till verksamheten.
Verksamhetschefen gör årligen en sammanställning och analys av inkomna
synpunkter/klagomål. Analys och åtgärder dokumenteras i verksamhetens
kvalitetsberättelse. En åtgärdsplan ska finnas där analysen visar på brister i
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verksamheten. Åtgärderna ska vara relevanta för att komma tillrätta med de
identifierade bristerna.
Lex Maria
Då en händelse har medfört en allvarlig skada eller skulle kunnat medföra en allvarlig
skada ska en Lex Mariaanmälan göras till IVO. En händelseanalys ska påbörjas av
verksamhets- eller regionchefen. Under 2020 har inga Lex Maria registrerats .

Mät- och uppföljningsmetod
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
När en patient flyttar in ska en riskbedömning utifrån fall, nutrition och trycksår göras.
Samma riskbedömningar görs sedan minst var 6:e månad och/eller vid förändrat
hälsotillstånd.
Vid risk för fall, trycksår eller undernäring upprättas en hälsoplan med problem, mål
och åtgärd samt uppföljning.
Ett annat forum för identifiering av risker och händelser är det månatliga
kvalitetsmötet. På kvalitetsmöte är kvalitetssamordnare och verksamhetschef
närvarande. Rapportering från kvalitetsmötet är en stående punkt på verksamhetens
APT.
Eventuella händelser följs framförallt upp genom statistik från vårt lokala
kvalitetsarbete med händelserapporter.
Kunskap om vidtagna åtgärder återförs, förutom vid APT, av sjuksköterska till
avdelningen för att om möjligt motverka att fler patienter drabbas av de eventuella
händelserna.

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka åtgärder som
genomförts
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
HSL-dokumentationen under 2020 har förbättrats. De tjänstgörande sjuksköterskorna i
verksamheten har arbetet i Safedoc men vid en granskning av HSL- dokumentationen
under september av Attendos MAS visade den sig ha brister och dokumentationen når
inte upp till Attendos krav. En handlingsplan för att förbättra dokumentationen har
upprättats under 2020/2021.
Under året har en sjuksköterska från Mobila Teamet funnits på plats under perioden
januari tom april. En HSL-ansvarig sjuksköterska funnits på plats sedan mars och från
och med maj har ytterligare en fast sjuksköterska funnits på plats. Efter sommaren sa
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de bägge sjuksköterskorna upp sig och sjuksköterska från mobila teamet samt tim
anställd sjuksköterska fanns på plats dagligen från september till mitten av oktober då
ny fast anställd sjuksköterska fanns på plats.
Under hela året har det funnits sjuksköterskor på plats. De nya anställda
sjuksköterskorna har genomgått utbildning med dokumentationshandledare.
Sjuksköterskorna har haft dokumentationsstöd kring dokumentationen av Attendo´s
MAS samt av verksamhetschef och sjuksköterska från Attendo´s Mobila Teamet.
Verksamheten har registrerat 7 av 7 dödsfall i Palliativa registret under 2020. Under
året har man registrerat in 6 samtal av dessa har 4 st samtal varit brytsamtal det övriga
2 övriga samtal. Resultatet kommer att återföras till sjuksköterskegruppen. Ansvarig
för palliativa registret kommer att utses och ansvarsbeskrivning kommer att upprättas.
Samtliga patienter har haft omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Dock har en det
saknats en kontinuitet med anledning av att de två nyanställda sjuksköterskorna. För
att säkerställa patientsäkerheten samt för att få en kontinuitet har en sjuksköterska
från Attendo´s mobila team funnits på plats sedan under perioden januari till april och
under september till december på heltid. De har bägge god kännedom om verksamheten.
I oktober 2020 anställdes en ny sjuksköterska och fortsatt rekrytering av ytterligare en
sjuksköterska har pågått under hösten/vinter.
Verksamheten har under året 2020 registrerat i Senior Alert.

Uppföljning genom lokala och externa kontroller och jämförelser
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Jämförelse med Stockholm och Upplands-Bro kommun har gjorts i
brukarundersökningen avseende möjligheten att få träffa sjuksköterska och läkare vid
behov samt om vetskapen kring vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Här
finns utmaningar att arbeta med.
Under året har en stor egenkontroll har genomförts med resultatet 95% vilket innebär
att verksamheten har alla rutiner som krävs enligt Kvalitetsledningssystem.
Kvalitetsgranskningen avseende läkemedelshantering har genomförts den 21 oktober
2020. Extern läkemedelsgranskning gjordes av farmaceut. Kvalitetsgranskningen
genomfördes med fokus på verksamhetens skriftliga rutiner för läkemedelshantering.
Utöver det granskades sjuksköterskans läkemedelsförråd samt en läkemedelsvagn.
Resultatet från läkemedelsgranskningen utifrån ovan parametare bedömdes som
godkänd.
Antalet fall under 2020 har varit 55 st och antalet händelser kring läkemedelshantering
har varit 76 st.
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rsaksanalys
Då de bägge sjuksköterskorna sade upp sig har det medfört ett visst glapp i
omvårdnadsansvar och ansvar inom olika områden i övrigt HSL-arbetet.
Patientsäkerheten har upprätthållits av sjuksköterskor från mobila teamet,
timvikarenade sjuksköterska och verksamhetschef .
Avsaknaden av kontinuitet i sjuksköterskegruppen har påverkat det teamarbete som
sker kring varje patient.
Läkemedelshanteringen har påverkats av att det inte har funnits en ordinarie
sjuksköterska med en helhetssyn kring läkemedelshanteringen.

Granskning av dokumentationen
Granskning av dokumentationen är gjord under kvartal 4 . Den visade på brister vilket
föranleder upprättande av en handlingsplan.
Orsaksanalys
Orsaken till resultatet är att sjuksköterskorna att det under året inte funnits
omvårdnadsansvariga sjuksköterskor med helhetsbild och helhetsansvar för
riskbedömningar och dokumentation.

Samverkan
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap 3 § p 3
Samverkan sker med läkarorganisation Familjeläkarna i Saltsjöbaden under 2020 har
inte det skett något samverkansmöten på organisationsnivå med Attendo Sverige AB på
central för Stockholms region med anledning av pandemin. Verksamheten har
samverkansavtal med Familjeläkarna i Saltsjöbaden både genom Attendo Sverige AB
men också genom Upplands-Bro kommun .
Samverkan sker med Flexident för planering av besök rörande tandvård. I och med
pandemin har endast akut tandvård kunnat bedrivas på Attendo Hagtorp.
Samverkan med kommunens MAS och kvalitetsansvariga sker regelbundet vid
månatliga verksamhetsuppföljningar med Upplands-Bro under året.
Informationsöverföring säkerställs i och samverkan mellan olika yrkesgrupper genom sk
måndagsmöten med avdelningar och ledningsmöte. Varje vardagsmorgon genomförs
dagliga rapporteringsmöten.
Vi har avtal med Vårdhygien Stockholms länslandsting. Deras uppgift är att vara en
expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och
kvalitetssäkring hjälper de vårdens chefer och medarbetare att ge patienter/vårdtagare
en god och säker vård. Under året har samtlig personal genomför den webbaserade
hygienutbildningen inom Basala Hygienrutiner.

___________________________________________________________________________________________________
Dokumentets titel: Patientsäkerhetsberättelse
Upprättad: 2021-03-01

37 Patientsäkerhetsberättelse 2020 - ÄON 21/0017-1 Patientsäkerhetsberättelse 2020 : 2 Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorp 2020

Sida 9 av 13

Apoteket AB utför kvalitetsgranskning av läkemedelshantering så att denna är utförd
enligt författningar och övriga riktlinjer. Läkemedelsgranskning är utförd under 20202.
Samverkan sker med hjälpmedelscentral Sodexo genom konsultation, utbildning och
förskrivning.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Verksamheten har en kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef och
kvalitetssamordnare. Gruppen träffas varje månad och arbetar bland annat med att
identifiera risker, göra riskanalyser samt följa upp vidtagna förbättringsåtgärder.
Verksamhetschef/regionchef beslutar om åtgärder som ska vidtas mot bakomliggande
orsaker och därefter följer ett förbättringsarbete med implementering av eventuella
förändringar i verksamheten. Alla åtgärder följs upp för att säkerställa att de har
avsedd effekt.
Verksamhetschef/regionchef informerar alltid den regionala kvalitetsutvecklaren som
arbetar centralt och som i sin tur ansvarar för spridning av kunskaperna i företaget.
Verksamheten gör risk- och händelseanalyser vid allvarliga händelser eller risk för
allvarliga händelser, inför verksamhetsförändringar eller vid införandet av en ny
metod/arbetssätt. Vi bedömer riskernas storlek utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet
för inträffande samt bedömer åtgärdsförslagens effekt utifrån en riskmatrismall.
Under året har tre riskbedömningar gjorts. Riskbedömning ang Basala Hygienrutiner,
Läkemedelsvagn samt Besök på Hagtorp efter att besökstopp hävts.

Rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 7 kap 2 § p 5
Lex Maria anmälan
Då en händelse har medfört en allvarlig skada eller skulle kunnat medföra en allvarlig
skada ska en Lex Mariaanmälan göras till IVO. En händelseanalys ska omgående
påbörjas av verksamhets- eller regionchefen.
Information till patient och/eller närstående
Har det inträffade inneburit risk för patienten att drabbas av en allvarlig skada eller
sjukdom ska denne underrättas om att anmälan gjorts till IVO. Om patienten är
oförmögen att ta emot eller förstå information ska närstående informeras.
Verksamhetenschefens ansvar
 Rapportera till Attendos MAS
 Skicka kopia på rapport till Attendos MAS, originalet bifogas med journalen
 Påbörja en risk- och händelseanalys
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Dokumentation
 Skriv händelserapport i Attendo ADD. Skriv ner det inträffade så fort det är möjligt
så att inte viktiga detaljer glöms bort.
 Patienten ska i samband med att en anmälan upprättas ges möjlighet att beskriva
sin upplevelse av händelsen.
 Dokumentera i HSL-journalen.
 Anteckning ska göras i journalen att anmälan är gjord samt att patient och/eller
närstående underrättas samt att regionchef, kvalitetsutvecklare, informationschef
och beställare informerats.

Synpunkter och klagomål
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § , 7 kap 2 § p6
Ledningen ska alltid vara lyhörd för förslag och synpunkter från patienter, närstående
och medarbetare.
När en medarbetare får ta emot synpunkter/klagomål går hen aldrig in i försvarstal eller
försvarsställning utan:


lyssnar utan att avbryta



tar reda på vad som har hänt. Visar att hen är öppen för att ta emot
synpunkter/klagomål genom att ställa frågor som ”hur, varför, när, vad?”



svarar så gott hen kan



om hen inte kan svara hänvisar hen till sjuksköterska eller verksamhetschef



rekommenderar att en synpunktsblankett fylls i och erbjuder vid behov sin hjälp
med att fylla i blanketten

Synpunktsblankett ”Vi vill bli bättre” finns i entrén.
Om en medarbetare får ta emot en muntlig synpunkt/ klagomål, erbjuder hen alltid den
som lämnar synpunkten/klagomålet att skriva ner det på avsedd blankett. Om endast
muntlig synpunkt lämnas ansvarar medarbetaren för att skriva ner
synpunkten/klagomålet så snart som möjligt och lämna till verksamhetschefen.
Verksamhetchef informerar om hur man lämnar synpunkter och klagomål i samband
med inflytt.
Verksamhetschefen ansvarar för att alla inkomna synpunkter/klagomål utreds och följs upp
löpande samt återkopplas till patient/närstående. Återkoppling ska ske så fort det är
möjligt, men inom 48 timmar.
Verksamhetschefen gör också en åtgärdsplan. Alla medarbetare informeras regelbundet
om inkomna synpunkter/klagomål och förbättringsåtgärder på arbetsplatsträffar,
avdelningsmöten och teammöten.
Alla synpunkter/klagomål tas upp på kvalitetsmöten varje månad och dokumenteras i
kvalitetsmötesprotokollet samt som en händelse i Attendo ADD. Synpunkter/klagomål
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sparas hos verksamhetschefen. Verksamhetschefen informerar beställaren kontinuerligt
om de synpunkter/klagomål som inkommer till verksamheten.

Sammanställning av synpunkter/klagomål
Verksamhetschefen gör årligen en sammanställning och analys av inkomna
synpunkter/klagomål. Analys och åtgärder dokumenteras i verksamhetens
kvalitetsberättelse. En åtgärdsplan ska finnas där analysen visar på brister i
verksamheten. Åtgärderna ska vara relevanta för att komma tillrätta med de
identifierade bristerna.


Under 2020 har ingen Lex Maria anmälan har anmälts under året till IVO.



1 allvarliga händelser under året har utretts med ett armbrott



2 allvarligt klagomål under har utretts där det ena rör omvårdnad och det andra
är det svar som Attendo Hagtorp har givit Patientnämnden i ett ärende från
december 2019



4 övrig allvarlig händelse har under året utretts de har berört fall, omvårdnad,
icke delegerad omvårdnadspersonal som har administrerat läkemedel samt
omvårdnadspersonal som ej fullgjort sina arbetsuppgifter i samband med
administrering av läkemedel.

Samtliga har utretts med åtgärdsplan som är åtgärdade

Samverkan med patient och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Rutin finns för hur patienten görs delaktig i sin planering av vård/behandling och
omsorg. Information ska ges på ett sätt så att patient och närstående upplever
delaktighet och att de kan medverka i vården/omsorgen.
Vårdplanering ska ske senast 14 dagar efter inflytt och sedan minst 1 gång/år eller
oftare vid förändrat hälsotillstånd. Vårdplaneringen är ett utmärkt forum för patienter
och eventuella närstående att framföra synpunkter avseende hur vi kan förebygga
vårdskador eller på annat sätt förbättra patientsäkerheten.
Då en vårdskada inträffat informerar vi alltid patient och/eller närstående som då får
möjlighet att medverka i arbetet kring vårdskadan.
Närstående bjuds in till närståendemöte 2 gånger per år där möjlighet att framföra
synpunkter och förslag för att driva patientsäkerhetsarbetet framåt finns. Under året
har 1 närståendemöte kunnat genomföras med anledning av pandemin.
Verksamhetschef skickar varje vecka veckobrev via mail till närstående om saker som är
på gång eller har hänt i verksamheten.
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Uppföljning av informationssäkerheten
Det är verksamhetschefens ansvar att göra en behovs- och riskanalys inför
behörighetsgivning till respektive medarbetare innan tillgång till systemet delges
medarbetaren. Medarbetare ska ha tillgång till de journaler som krävs för att
medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Behovs- och riskanalys ska
dokumenteras i personakten för varje medarbetare. Om medarbetaren senare behöver
flera rättigheter ska ny behovs- och riskanalys utföras av verksamhetschefen och
dokumenteras. Alla nuvarande systemanvändare har aktuella behovs- och riskanalyser
och samtliga systemanvändare kontrolleras genom loggningskontroller kvartalsvis.
Under årets loggningskontroller inget avvikande kunnat påvisas .

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Avseende riskbedömningar och hälsoplaner är resultatet enligt nedan:
MNA: 7 av 62 har aktuell riskbedömning
Norton: 15 av 62 har aktuell riskbedömning
Downton: 17 av 62 har aktuell riskbedömning
ROAG: 3 av 62 har aktuell riskbedömning
Totalt är 42 av 62 riskbedömningar gjorda, vilket innebär att 68 % av alla
riskbedömningar är genomförda. Av de genomförda riskbedömningarna generar 42
bedömningar risk. Av de risker som är identifierade har 100% hälsoplaner.
Målet om att samtliga patienter ska ha aktuella riskbedömningar samt eventuella
hälsoplaner är därmed uppnåtts.
I Palliativa registret är 7 dödsfall registrerade, vilket motsvarar 100% . Målet att
samtliga dödsfall ska registreras i Palliativa registret är därmed uppnått.
Då det saknas kontinuitet för omvårdnadsansvarig sjuksköterska för våra patienter har
målet kring omvårdnadsansvarig sjuksköterska för samtliga patienter uppnåtts men
utan kontinuitet.
Verksamheten började att registrerar i Senior Alert men avstannat under hösten.
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Övergripande Mål för kommande år
Övergripande mål i patientsäkerhetsarbetet för 2021 är:


att ha en sjuksköterskegrupp som är fulltalig och välinsatta i våra HSL rutiner
vilket kommer att följas upp både individuellt och centralt under våren 2021



att bli godkänd i HSL-dokumentationen det vill säga ha ett resultat motsvarade
90%g under intern HSL granskning



att registrera 50 % av riskbedömningar i Senior Alert



att kunna ha en registrering om 50% i BPSD-registret för att öka kvaliteten inom
demensvården



att samtliga patienter ska ha genomförda och uppdaterade riskbedömningar med
eventuella hälsoplaner



att registrera samtliga dödsfall i Palliativa registret



att samtliga medarbetare har genomgått webbutbildning inom Demens ABC



att samtliga patienter har haft läkemedelsgenomgång med läkare och
sjuksköterska.



att natt- och dygnsfastemätning har genomförts 2 gånger under året.



att följsamhet av basala hygienrutiner ska uppnås till 90 %. Detta ska mätas
genom observationer och genom hygienronder kvartalsvis
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-05-25

ÄON 21/0080

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Yttrande - Storsthlms rekommendation om att
anta överenskommelse om samverkan inom
patientnämndverksamhet
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31 oktober 2021
med e-post till registrator@storsthlm.se

Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade på sitt sammanträde den 11 mars 2021 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan
inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen är en revidering av
tidigare överenskommelse från år 2003 mellan kommunerna i länet och Region
Stockholm. Den reviderade överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden
och uppdateringar av laghänvisningar och har kompletterats med en
beskrivning av Storsthlms roll som företrädare för kommunerna på en
länsövergripande nivå, avseende uppföljning och utvärdering.
Beräkningsmodellen i den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att
kostnaden fördelas mellan kommunerna genom att beräknas på respektive
kommuns befolkning istället för som tidigare baseras på befolkning äldre än 65
år. Kostnaden för Upplands-Bro beräknat på 2020 års befolkningsmängd om
alla åldrar, blir 18 530 kr. En förändring avseende avtalstiden har också gjorts
som innebär att överenskommelsen gäller tills vidare, men med möjlighet för
parterna att säga upp densamma med en uppsägningstid på tolv månader.
Överenskommelsen börjar gälla från och med att alla parter antagit
överenskommelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021



Rekommendation överenskommelse patientnämndsverksamhet
S/21/0049-2

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

ON 20/0049-6 Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet : Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet

Datum

Vår beteckning

2021-05-25

ÄON 21/0080



Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet Dnr
PaN A0210-0001715



Exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden – Storsthlm



Patientnämnden summerar 2020

Ärendet
Kommuner är enligt lag skyldiga att ha en patientnämnd med uppgift att stödja
och hjälpa patienter och deras närstående inom den hälso- och sjukvård som
bedrivs av kommuner enligt hälso- och sjukvårdslagen samt den allmänna
omvårdnad som bedrivs enligt socialtjänstlagen i samband med nämnda hälsooch sjukvård. Skyldigheten att ha en patientnämnd regleras i lag (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som ersatte tidigare lag
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Lagstiftningen ställer bland annat
krav på att patientnämnden ska vara organiserad så att den kan utföra sina
uppgifter självständigt, vilket innebär att den inte är jämförbar med en vanlig
synpunkts- och klagomålshantering.
Kommunerna i länet har sedan lång tid tillbaka en överenskommelse med
Region Stockholms patientnämnd om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Patientnämnden är en central instans för hantering av patienters
synpunkter, upplevelser eller klagomål på den vård eller omvårdnad som deras
närstående har fått. Patientnämnden handlägger frågor som i stort sett rör all
offentligt finansierad hälso-och sjukvård, allmän omvårdnad i samband med
nämnda hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs eller finansieras av
regionen och/eller länets kommuner.
Patientnämnden är opartisk och fristående från de vårdgivare som möter
patienterna inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga egna medicinska
bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren gjort fel eller rätt.
Syftet är istället att fungera som en länk genom att reda ut, beskriva, informera,
förklara för att på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra
bättre. Det kan exempelvis gälla synpunkter rörande bemötande, vård- och
behandling, kommunikation, omvårdnad, tillgänglighet, administration eller
ekonomi. I Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
anges i 2 § att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt
sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomålen
besvarade av vårdgivaren
Överenskommelsen omfattar personer som har frågor, synpunkter och
klagomål som rör kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda
boenden i kommunerna inom Stockholms län.
Patientnämndens övriga lagstadgade uppdrag kan delas upp i följande nio
områden:
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1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver
för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvård, att hjälpa
patienter att vända sig till rätt myndighet
2. främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till
vårdgivare och vårdenheter
4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet
5. bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna
klagomål och synpunkter samt att uppmärksamma regionen eller
kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården
6. göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på
förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn
7. samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter
enligt 7 kap. 6§ patientsäkerhetslagen
8. senast sista februari årligen till IVO och Socialstyrelsen lämna en
redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som
gjorts
9. förorda stödpersoner åt personer som tvångsvårdas inom psykiatrin och
åt personer som isolerats med stöd av smittskyddslagen
Patientnämnden fakturerar enligt överenskommelsen årligen kommunerna för
utförda tjänster. Antal inkomna ärenden som rör kommunernas verksamheter är
idag få. Patientnämndens ambition är att utveckla samarbetet med kommunerna
för att hitta mörkertalet avseende antal ärenden och fördjupa analys och
återkoppling av inkomna ärenden.

Socialkontorets bedömning
Socialkontorets konstaterar att de revideringar i form av förtydliganden och
uppdateringar av laghänvisningar som gjorts i denna reviderade
överenskommelse inte förändrar det faktum att kommunen måste ha en
patientnämnd. Socialkontoret sammanvägda bedömning efter revideringen är
att överenskommelsen om samverkan om patientnämndsverksamhet kan antas.

Barnperspektiv
Denna överenskommelse bedöms ha en positiv betydelse ur ett barnperspektiv
då även barn omfattas av överenskommelsen. Om patienten är ett barn, ska
patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.
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REKOMMENDATION UT
2021-03-11
S/21/0049-2

Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning,

Rekommendation om att anta
Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 11 mars år 2021 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse
om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innehåller vissa
förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar mot tidigare överenskommelse.
Överenskommelsen har kompletterats med en beskrivning av att Storsthlms roll är att
företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och
utvärdering.
Beräkningsmodellen i föreslag till reviderad överenskommelse har gjorts om så att
ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning
och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.

Beskrivning av ärendet
Kommunernas ansvar att bedriva patientnämndsverksamhet
Kommuner är skyldiga att ha en patientnämnd med uppgift att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av
kommuner. Lagstiftningen ställer bland annat krav på att patientnämnden ska vara
organiserad så att den kan utföra sina uppgifter självständigt, vilket innebär att det är
något annat än vanlig synpunkts- och klagomålshantering. Skyldigheten att ha en
patientnämnd regleras i lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården. Det är inte en ny skyldighet, utan den reglerades tidigare i lag (1998:1656)
om patientnämndsverksamhet med mera.
Kommunerna i länet har sedan lång tid tillbaka en överenskommelse med Region
Stockholms patientnämnd om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
Överenskommelsen innebär att ansvaret att bedriva patientnämnd har övergått från
kommunerna till Regionen. Den nuvarande överenskommelsen började gälla 2003.

Region Stockholms Patientnämnd
Patientnämnden är Region Stockholms centrala instans för hantering av patienters
synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller deras närstående har fått.
Patientnämnden handlägger frågor som i stort sett rör all offentligt finansierad hälsoStorsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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och sjukvård inom Regionen och länets kommuner, samt tandvård som bedrivs eller
finansieras av regionen.
Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Nämnden beslutar i huvudsak i
frågor som rör principärenden och remissvar samt förvaltningens budget. Till sitt stöd
har nämnden en förvaltning med ett tjugotal medarbetare.
Patientnämnden är en del av Regionen, men är opartisk och fristående från de
vårdgivare som möter patienterna inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga egna
medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt
eller fel. Syftet är i stället att fungera som en länk och beskriva, informera, reda ut och
förklara och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det
kan gälla synpunkter rörande till exempel bemötande, vård och behandling,
administration, ekonomi, kommunikation, omvårdnad eller tillgänglighet.

Förändringar i den reviderade överenskommelsen
Överenskommelsen har nu reviderats av Storsthlm tillsammans med Patientnämnden.
Den innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar.
Överenskommelsen har kompletterats med en beskrivning av att Storsthlms roll är att
företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och
utvärdering.
Avtalstiden har ändrats så att överenskommelsen gäller tills vidare, men med möjlighet
för parterna att säga upp överenskommelsen med en uppsägningstid om tolv månader.
Patientnämnden fakturerar enligt överenskommelsen årligen kommunerna för utförda
tjänster. År 2020 är kommunernas ersättning till patientnämnden sammantaget
ungefär 1,5 mkr. Fördelningen mellan kommuner har hittills varit baserad på
befolkning 65 år och äldre. Eftersom Patientnämndens verksamheter riktar sig till alla
kommunens målgrupper inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har
kommunerna har önskat att ersättningen istället ska fördelas mellan kommunerna
beräknat på hela kommunens befolkning. Beräkningsmodellen i föreslag till reviderad
överenskommelse har därför gjorts om. Men den sammanlagda kostnaden för länets
kommuner förändras inte i den reviderade överenskommelsen.

Uppföljning
Antalet inkomna ärenden som rör kommunernas verksamheter är idag få.
Patientnämnden är intresserade av att utveckla sitt samarbete med kommunerna, både
för att hitta sätt att öka antalet ärenden (minska mörkertalet) och fördjupa analys och
återkoppling av inkomna ärenden. Som ett led i uppföljningen bjuder patientnämnden
regelbundet in länets kommuner till samverkansmöten. Ett särskilt område som
patientnämnden kommer att bevaka från och med 2020 är inkomna synpunkter
kopplade till vårdens övergångar/utskrivningsprocessen.

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
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Överenskommelsen börjar gälla från att alla parter har beslutat att anta
överenskommelsen.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 oktober med
e-post till registrator@storsthlm.se

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av

Med vänlig hälsning
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Dnr S/21/0049-1
Dnr PaN A0210-0001715

Mellan patientnämnden i Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län
(Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun,
Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrtälje
kommun, samt Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, Nykvarns
kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna
kommun, Solna stad, Stockholm stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Tyresö
kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun,
Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåker kommun) har
följande överenskommelse träffats. Storsthlm har ett samordningsansvar gällande
uppföljning och utvärdering gentemot kommunerna i länet.

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet
§1
Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, vilken
innebär att patientnämndsverksamhet är obligatorisk även för kommunerna, åtar sig
patientnämnden i Region Stockholm handläggning av sådana ärenden som är
hänförliga till den hälso- och sjukvård som kommunerna bedriver.
Överenskommelsens omfattar personer som har frågor, synpunkter och klagomål som
rör kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden i kommunerna
i Stockholms län. Specificering av nämndens åtagande framgår av bilaga 1 till denna
överenskommelse.
§2
Patientnämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal i region och
kommun och andra berörda om sin verksamhet.
Kommunen ska informera medborgare i kommunen, personal i kommunen och andra
berörda i kommunen om Patientnämndens uppdrag att hantera frågor, synpunkter och
klagomål som rör kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden.
Patientnämnden ska samverka med kommunerna kring information om
Patientnämndens verksamhet och bistå kommunen med informationsmaterial.
Patientnämnden ska särskilt bevaka och rapportera synpunkter gällande
utskrivningsprocessen från slutenvård till öppenvård och kommun.
§3
Patientnämnden ska årligen redovisa till respektive kommun de ärenden som nämnden
erhållit för handläggning.
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Patientnämnden och Storsthlm ansvarar för att gemensamt årligen följa upp statistik
över antalet ärenden i länet och vid behov utvärdera överenskommelsen.
Patientnämnden ska tillsammans med Storsthlm årligen eller vid behov sammankalla
kommunerna i länet till möte kring uppföljning och utveckling av samverkan mellan
Patientnämnden och kommunen.
§4
Överenskommelsen gäller från och med att överenskommelsen antagits av respektive
part. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare. Överenskommelsen kan sägas upp,
eller omförhandlas med en uppsägningstid om tolv månader.
§5
Ersättning för utförda tjänster för år 2020 är 1 500 986 kr. För beräkning av beloppet
för år 2021 och framgent ska ersättningen för år 2020 räknas upp med årsmedeltalet för
KPI från föregående år.
§6
Den årliga ersättningen ska senast den 1 juli innevarande år erläggas av kommunerna.
Storsthlm ska årligen, senast den 1 juni lämna uppgifter till Patientnämnden om
uppdaterad kostnadsfördelning mellan kommunerna i länet.
§7
Uppkommer under avtalsperioden för endera parten väsentliga förändringar i
förutsättningarna för överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är
parterna berättigade att begära förhandling om ändringar i överenskommelsen som är
direkt påkallade härav.
§8
Denna reviderade överenskommelse gäller från och med att alla parter antagit
överenskommelsen.
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BILAGA 1

Patientnämndernas verksamhet och uppdrag framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på
ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få
klagomålen besvarade av vårdgivaren. Av lagen framgår att det i varje region och
kommun ska finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa
patienter och deras närstående inom den
1.

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av
regioner eller enligt avtal med regioner,
2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner
eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård, och
3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis
finansieras av regioner.
En kommun får överlåta skyldigheten att bedriva patientnämndsverksamhet till
regionen om kommunen och regionen kommit överens om detta.
Patientnämndernas övriga lagstadgade uppdrag kan delas upp på följande punkter.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver
för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa
patienter att vända sig till rätt myndighet,
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter,
informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om
sin verksamhet,
bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården,
göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av
relevans för myndighetens tillsyn,
samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7
kap. 6 § patientsäkerhetslagen,
senast den sista februari varje år till IVO och Socialstyrelsen lämna en
redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts,
förordna stödpersoner åt personer som tvångsvårdas inom psykiatrin och åt
personer som isolerats med stöd av smittskyddslagen,

Vidare ska patientnämnden med anledning av framställda synpunkter och annan
information som nämnden får, göra de utredningar och de framställningar till ansvariga
nämnder inom Region Stockholm och till andra berörda organ som behövs. I
förebyggande syfte ska nämnden verka för att sådana förhållanden som kan innefatta
risker för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling uppmärksammas av
ansvariga nämnder och bolag. Årligen ska nämnden återföra ärendena till respektive
kommun och stadsdelsnämnd som ett underlag till kvalitetsutvecklingsarbetet i vården.
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BILAGA 2
Mellankommunal fördelning av ersättning till patientnämnden i Region Stockholm
för år 2021 och framåt
Mellankommunal fördelning för år 2021 beräknas utifrån respektive kommuns hela
befolkning den 31 december 2020.
Samma fördelningsprincip gäller för kommande år, men ersättningen ska räknas upp
med årsmedeltalet för KPI från föregående år.
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Bilaga 1:
Tabellen visar exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden per
kommun utifrån befolkningsunderlag 2020.

Kommun
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Summa

Kostnadsfördelning
Patientnämnd. 2020 års
ersättning omräknad
utifrån befolkning alla
åldrar (förslaget)
59 738 kr
20 747 kr
18 116 kr
58 153 kr
71 257 kr
50 509 kr
30 387 kr
66 421 kr
39 542 kr
6 955 kr
18 043 kr
10 577 kr
30 918 kr
46 636 kr
52 049 kr
615 070 kr
33 096 kr
62 499 kr
30 519 kr
45 384 kr
18 530 kr
29 543 kr
21 526 kr
7 579 kr
28 415 kr
28 777 kr
1 500 986 kr

Kostnadsfördelning
Patientnämnd. 2020 års
ersättning moms
omräknad utifrån
befolkning 65+
51 537 kr
25 970 kr
19 363 kr
54 734 kr
59 414 kr
52 293 kr
38 940 kr
67 169 kr
66 532 kr
7 509 kr
24 961 kr
11 628 kr
28 043 kr
45 962 kr
50 168 kr
578 697 kr
25 986 kr
62 473 kr
31 948 kr
54 057 kr
18 014 kr
30 750 kr
21 163 kr
10 022 kr
30 132 kr
33 519 kr
1 500 986 kr
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Patientnämnden i Stockholms län
Patientnämnden är regionens centrala instans för hantering av patienters
synpunkter, upplevelser eller klagomål på vård som de eller närstående fått.
Nämnden och dess förvaltning handlägger frågor som rör i stort sett all
offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom regionen och länets
kommuner, samt tandvård som bedrivs eller finansieras av regionen.
Förvaltningen handlägger även ärenden inom tandvård rörande Distrikts
tandvården, Aqua Dental och privata tandhygienister. Verksamheten är
lagreglerad.

Nämndens ledamöter och
ersättare för verksamhetsåret
2020:

Ledamöter

Patientnämndens verksamhet är en del av regionen, men opartisk och
fristående från de vårdgivare som möter patienterna inom hälso- och
sjukvården. Nämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte
heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att
fungera som en länk, beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så
sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Det kan
gälla synpunkter rörande till exempel bemötande, vård och behandling,
administration, ekonomi, kommunikation, omvårdnad eller tillgänglighet.
Patientnämnden ska också genomföra analyser av inkomna ärenden samt,
baserat på dessa, uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en
personcentrerad vård samt föreslå åtgärder till förbättring. En annan
uppgift som patientnämnden har, är att utse stödpersoner åt patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskydds
lagen.
Till sitt stöd har nämnden en förvaltning med cirka 25 medarbetare. De
flesta handläggarna har egen erfarenhet av att arbeta inom hälso- och
sjukvård samt tandvård. Andra yrkeskompetenser är till exempel jurist,
ekonom, socionom och kommunikatör.

Ersättare
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Förord
Ett annorlunda år
Ännu ett år har passerat, ett år vi nog aldrig kommer att glömma, detta pandemi
år som vänt upp och ned på hela världen. Eftersom ingenting är sig likt blir inte
heller den här skriften, ”Patientnämnden summerar”, som tidigare år. Den blir
istället en kortversion – allt annat skulle kännas fel. Vi vet dock att det finns ett
stort intresse för våra ärenden, och därför kommer vi att under våren samman
ställa en exempelsamling med olika ärenden som ersätter den delen av den här
rapporten.
På patientnämnden i Stockholm har pandemin inneburit att vi tvingats tänka i
nya banor och vi tog fram flera nya och smarta lösningar lite snabbare än
planerat. Ett exempel är digitaliseringen och vår tjänst på 1177.se som lanserades i
mars. Den har under året utvecklats och används nu flitigt. Många av våra
anmälare tycker att det är precis så enkelt som vi hade hoppats på att det skulle
bli. Det är tydligt att tillgängligheten ökat och det känns väldigt bra. I och med
1177-möjligheten samlar vi nu också in våra anmälares förslag till innovationer för
att förbättra vården och många har tänkt till och skrivit ner sina idéer, något som
uppskattas mycket av regionens innovationsansvariga som får ta del av förslagen.
Självklart har året helt dominerats av covid-19, men icke desto mindre har vi tagit
emot 7 095 ärenden. Det är något mindre än förra året (fem procent). Dessutom
har förvaltningen hanterat cirka 3 500 telefonsamtal som inte lett till något nytt
ärende. De rör istället redan pågående ärenden eller någon typ av information/
hänvisning till andra instanser och myndigheter. Även detta visar på vilken viktig
roll patientnämndens förvaltning har!
Då belastningen på vården i början av pandemin var oerhört hård, ombads vi av
vårdgivarna att ligga lågt med att begära in yttranden, men sedan mitten av maj
har det fungerat ungefär som vanligt. Vi har under året fått in cirka 800 ärenden
som rör just corona/covid-19. Det var också temat på Nationella patientdagen –
patienter och vård i samverkan, som vi under 2020 uppmärksammade på WHO:s
World Patient Safety Day den 17 september. Istället för ett vanligt seminarium
blev det ett mycket lyckat webbsänt seminarium från Landstingssalen. Det stora
intresset, och antalet tittare som i efterhand sett seminariet, har sporrat oss till att
följa upp detta i höst, återigen den 17 september. Då kommer vi också att dela ut
Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan, som 2020 fick vila.
Nu ser vi framåt och hoppas på ett bättre år. Patientnämnden i Stockholm firar
dessutom 40-årsjubileum just i år. Hur det ska uppmärksammas återstår att se,
allt hänger på förstås på pandemiutvecklingen, men oavsett så fortsätter vi vår
verksamhet som vanligt och vi är stolta och glada över att få kunna hjälpa så
många att i sin tur få hjälp från vården. Och vi blir ännu gladare när allt fler får
kännedom om vår verksamhet.
Stockholm i februari 2021
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Året som gått
Ärenden
Något färre ärenden än förra året
Trots att 2020 helt präglats av coronapandemin har antalet nya patientärenden
legat ganska nära tidigare års. Under 2020 tog patientnämnden emot 7 095 nya
patientärenden, vilket är något färre än 2019, en minskning på fem procent. Vi
såg redan för ett par år sedan att komplexiteten i ärendena ökar och 2020 var inte
något undantag, ärendena kan exempelvis beröra flera vårdgivare.
Kontakt nu också direkt via 1177.se
Anmälarna kan ta kontakt med patientnämnden via telefon, e-post eller skriftligt,
och sedan mars månad också via 1177.se. Ärenden som endast hanteras vid
telefonsamtal står för 37 procent av alla ärenden. Skrivelsernas andel är 25
procent, medan e-postärendena utgör 11 procent av alla ärenden. 27 procent av
ärendena hanterades via 1177.
Mycket rådgivning per telefon
Förvaltningens medarbetare har också hanterat ett stort antal telefonsamtal, cirka
3 500, som inte lett till något nytt ärende. Det kan vara samtal som rör redan
pågående ärenden eller information/hänvisning till andra instanser och
myndigheter som till exempel Försäkringskassan och socialtjänsten eller
vårdgivare som patientnämnden inte hanterar.
De flesta klagomålen rör fortfarande vård och behandling
Knappt hälften, 46 procent, av patientnämndens ärenden under 2020 har i första
hand inordnats i kategorin vård och behandling. Andra stora problemområden
rör kommunikation mellan patient och vårdgivare (17 procent av samtliga
ärenden), och därefter följde tillgänglighet med sju procent.
Fortfarande fler anmälningar rörande primärvård än akutsjukhus
Man kan också beskriva klagomålen och synpunkterna genom att koppla dem till
vilken kategori av vårdgivare de berör. Under de senaste åren har vi sett fler
ärenden som rör primärvård än akutsjukhus och år 2020 var inget undantag.
Ärendena rörande primärvård ökade marginellt. För akutsjukhusen (exklusive
geriatriska kliniker) sågs en minskning med nio procent. Under året inkom 2 322
ärenden som rörde primärvård och 2 007 som rörde akutsjukhus, (exklusive
geriatrik).
Ärenden rörande psykiatrisk vård kommer på tredje plats
Den tredje största vårdtypen, sett till antalet ärenden, gäller den psykiatriska
vården. Sammanlagt 940 ärenden registrerades, vilket var sex procent färre än
förra året. Bland de frågeställningar som återkommer i ärendena finns frågor som
rör vård och behandling, ofta behandling och undersökning/bedömning, samt
kommunikation, och många gånger gäller det bemötande och delaktighet.
Antalet tandvårdsärenden har gått upp något
Antalet ärenden som är relaterade till tandvård har under många år legat relativt
stilla med runt 350 ärenden årligen, men 2017 gick antalet ner. Under 2019 togs
277 ärenden emot och under 2020 inkom 289 ärenden, vilket var fyra procent fler
än föregående år.
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Problemen med cancersjukvården ständigt aktuella
Patientnämnden har under flera år kunnat notera en ökning av ärenden från
patienter med cancersjukdomar. Under 2020 inkom 299 sådana ärenden, vilket
dock var en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Majoriteten av
ärendena, 62 procent, avsåg vård och behandling och ytterligare nio procent avsåg
resultat av behandlingen.
Antal ärenden som rör förlossningsvård och kvinnosjukdomar har
ökat
Patientnämnden har sett en ökning av anmälningar rörande specialiteten
obstetrik-gynekologi vid akutsjukhus och i specialistvård från 354 ärenden 2019,
till 376 under 2020, vilket är en ökning med sex procent. Förvaltningen följer
särskilt ärenden avseende förlossningsrelaterade problem. Dessa uppgick under
2020 till 143, vilket var nio procent fler än föregående år. Under 2020 avsåg 69
procent av dessa ärenden vård och behandling och 15 procent kommunikation.
Färre ärenden rörande barn och minderåriga
Antalet ärenden som rör barn och minderåriga (0–19 år) har minskat med
18 procent sedan 2019. Under 2019 mottogs, i rena tal, 625 ärenden, och under
2020 inkom 514 ärenden gällande den här åldersgruppen.
Fortfarande många läkemedelsärenden
Antalet ärenden som registrerats under bevakningsområdet läkemedel har ökat
successivt under åren. Under 2020 registrerades 1 076 ärenden, vilket dock var
fem färre än 2019.
Färre ärenden rörde diskriminering
Under 2020 inkom totalt 86 ärenden kopplade till diskriminering, vilket var
betydligt färre än 2019, då 146 ärenden inkom. Sedan början av 2020 registreras
ärenden relaterade till diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna.
Klagomål relaterade till etnisk tillhörighet var vanligast med 36 ärenden. Därefter
följde ålder med 19, funktionsnedsättning med 17 ärenden, könsöverskridande
identitet eller uttryck fem, kön fyra, religion eller annan trosuppfattning fyra samt
sexuell läggning ett ärende.
Många ärenden var relaterade till corona/covid-19
Under året har förvaltningen hanterat cirka 800 ärenden som på olika sätt varit
kopplade till den pågående coronapandemin. Från mars månad, då pandemin
blev ett faktum i regionen, utgjorde dessa ärenden cirka 14 procent av alla
inkomna ärenden.
Läs mer om corona/covidrelaterade ärenden på nästa sida.

Förbättringsåtgärder i fler än dubbelt så många ärenden som 2019
Patientnämnden registrerar i vilken omfattning som svaren från vårdgivarna
innehåller uppgifter om att de har för avsikt att genomföra förbättringsåtgärder
eller om de har genomfört sådana. Under 2020 registrerades sådana
förbättringsåtgärder i 1 011 ärenden, vilket i det närmaste var en fördubbling
jämfört med föregående år. En stor del av ökningen kan sannolikt förklaras med
att förvaltningen under 2020 avslutade ovanligt många ärenden. En stor del av de
ärenden som inkom under senare delen av 2020 var vid årets slut fortfarande
under utredning och alla förbättringsåtgärder hade inte kommit till förvaltningens
kännedom. Redovisningen baseras därför på ärenden som, oavsett när de inkom,
avslutades under 2020.
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Corona/covid-19
Covid-19 har ju präglat de flesta verksamheterna under året och patientnämndens
förvaltning är inte något undantag. Redan i slutet av mars togs ett ordförande
beslut att inte inhämta yttranden från vården enligt önskemål från vårdgivarna
eftersom belastningen var oerhört stor. I mitten av maj togs ett nytt beslut då vi
fick signaler om att det nu var möjligt att svara på yttranden. I början av
pandemin blev ärenden rörande covid-19 endast registrerade, men senare har
ärendena även lett till inkomna yttranden.
Klagomålen har följt den allmänna smittkurvan, när det varit hög smittspridning
och beläggning på sjukhusen, har vi också fått in fler klagomål.
Under 2020 fick förvaltningen in cirka 800 ärenden som rörde corona/covid-19.
På hela året räknat utgör det 11 procent av alla ärenden, och sedan mars månad
14 procent. Majoriteten av ärendena rörde primärvård och akutsjukhus med
37 respektive 31 procent av ärendena. Därefter följde övrig vård med 14 procent.
Här finns ärenden som avser 1177 vårdguiden och ambulanssjukvård samt mer
allmänna frågor. Huvudsakligen handlade dessa ärenden om vård och
behandling, 41 procent, exempelvis att patienterna själva varit eller befarat vara
sjuka i covid-19 eller om planerad eller icke akut vård eller undersökningar
skjutits upp. Väldigt få handlade om vård som givits efter det att patienten
bekräftats smittad. Många klagomål handlar också om kommunikation,
16 procent, bland annat undermålig information. Dessutom rörde 13 procent av
ärendena bristande tillgänglighet, som till exempel svårigheter att få nya
läkemedel utskrivna när man inte kunnat besöka sin vårdcentral.

Antal coronarelaterade ärenden per månad 2020
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Ärendena till patientnämnden har i stort följt smittkurvan i regionen
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Exempel på ärende:
Äldre patient smittad och avliden på sjukhus
En äldre man blev inlagd på ett akutsjukhus på grund av misstänkt stroke. Efter
två dagar blev hans närstående informerade om att mannen delat rum med en
patient som varit smittad med covid-19. Det visade sig vid provtagning något
senare att också mannen smittats, han insjuknade i covid-19 och avled på
sjukhuset. De närstående menar att vården orsakade hans död.
I svaret från vårdgivaren framgår att både patienten och övriga patienter i
salen provtagits för covid-19 vid inläggning i enlighet med gängse rutin under
pågående pandemi. En patient testades dock positivt vid förnyad provtagning
och de övriga patienterna isolerades då. Den äldre mannen skrevs ut till hemmet
men försämrades och återkom till sjukhuset med kraftigt påverkat allmän
tillstånd och ett nytt covidtest var då positivt. Slutsatsen är att han smittats av
någon annan patient och vårdgivaren beklagar detta djupt. Vårdgivaren
konstaterar dock att inga avsteg från gällande rutiner gjorts, men en
internutredning av händelsen har påbörjats för att säkerställa händelse
förloppet. De närstående kommer att få ta ta del av denna utredning.

Nationella patientdagen – patienter och vård i
samverkan, om covid-19
Det föll sig också naturligt att temat på den Nationella patientdagen – patienter
och vård i samverkan 2020, skulle vara covid-19. Dagen ägde rum på WHO:s
World Patient Safety Day den 17 september och livestreamades från Landstings
salen. Seminariet har också kunnat ses i efterhand och länken ligger på
förvaltningens webbplats. Vid årsskiftet hade 1 600 visningar gjorts.
I programmet deltog
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Riskområden och hinder för
utveckling av vården
Med anledning av patientnämndens uppdrag att uppmärksamma regionen eller
kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården, för att bidra till
förbättring inom hälso- och sjukvården, har förvaltningen under år 2020 infört en
ny rutin. Den innebär att patientnämnden översänder de iakttagelser som
uppmärksammas till hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och i
förekommande fall till de enskilda kommunerna samt till andra organ vid behov.
Ärende under året: Patientnämnden har uppmärksammat – oplanerade
förlossningar utanför sjukhus.

Principärenden
Vissa frågor av mer principiell karaktär lyfts till nämnden för särskild hand
läggning och analys. Det är ärenden som den politiska nämnden tycker är särskilt
angelägna eller som av annat skäl bör lyftas. Förutom svar från den aktuella
vårdgivaren gällande eventuella förbättringsåtgärder, begärs ofta svar från
ansvariga nämnder inom Region Stockholm och andra berörda organ. Princip
ärenden kan beröra flera vårdgivare och vårdtyper och kan även gälla flera
patienter. Under 2020 behandlades tre nya principärenden:
• Vårdgarantin efterlevs inte avseende neuropsykiatriska utredningar.
• Svårt att få information om vilken åtkomst som skett till patientjournalen.
• Patientuppgifter skickades via sms.
Samtliga principärenden som behandlats sedan 2009 finns att ta del av på
patientnämndens webbplats, www.patientnamndenstockholm.se.
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Analyser och rapporter
Förvaltningen arbetar med fördjupade analyser av inkomna ärenden inom olika
områden. I dessa rapporter analyseras statistik, ärendeutveckling samt innehåll i
ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.
Syftet är att uppmärksamma vården och beställarorganisationen på riskområden
och hinder för en personcentrerad vård, samt föreslå åtgärder för att komma till
rätta med dessa. Rapporterna skickas till berörda verksamheter och intressenter,
samt skickas för kännedom till politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjuk
vården i Region Stockholm.
Under 2020 har följande analysrapporter tagits fram:
• Synpunkter på tillgänglighet, Region Stockholm 2019.
• Synpunkter på förlossning och eftervård 2017–2019.
• Covid-19. Synpunkter och klagomål i åldersgruppen 70 år och äldre.
Förvaltningen har sedan i mars 2020 löpande sammanställt enklare analyser av
synpunkter och klagomål som på något vis orsakats av eller på annat sätt är
relaterade till covid-19. Ärendena har skickats till hälso- och sjukvårds
förvaltningen och andra intressenter inom regionen som till exempel regional
samverkansgrupp för patientsäkerhet (RSG PS).
Även rapporterna finns att läsa på patientnämndens webbplats,
www.patientnamndenstockholm.se.

10

Patientnämnden summerar kort 2020

anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet - ÄON 20/0049-6 Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet : 4 Patientnämnden summerar kort 2020.pdf

Stödpersonsverksamheten
Patientnämndens förvaltning har enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård en
skyldighet att förordna stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom
psykiatrin. Detta gäller även dem som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk
vård samt personer som tvångsisoleras enligt smittskyddslagen.1 Förordnande av
stödperson är tydligt reglerad i lag med angivande av vissa skyldigheter för den
chefsöverläkare som ansvarar för patientens tvångsvård. Det är en rättighet för
den tvångsvårdade patienten att få en stödperson.

Förordnanden
Under 2020 förordnades 258 nya stödpersoner, vilket var 24 procent färre än
2019. Nedgången var väntad då coronapandemin innebar besöksförbud på de
psykiatriska klinikerna och stödpersonernas besök fick ersättas av telefonmöten.
Detta upplevdes inte helt positivt varken av patienter eller stödpersoner, och de
sistnämnda ville därför ogärna ta fler uppdrag. Förvaltningen fick under året in
25 nya anmälningar om att bli stödperson. Nästan lika många stödpersoner
avslutade av olika skäl sina uppdrag.
Den sista december 2020 hade 258 patienter tillgång till en stödperson, vilket var
18 patienter fler än vid föregående årsskifte.
Förvaltningen förfogade vid årsskiftet över totalt 178 stödpersoner, varav 129 med
pågående uppdrag. Majoriteten av de patienter som fick stödperson under året
vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I 32 fall vårdades
patienten enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Ingen patient som var
isolerad enligt smittskyddslagen (SmL) hade stödperson.

Samarbetet med vården
Förvaltningens samarbete med vården, framförallt med rättspsykiatri Vård
Stockholm, har fortsatt fungerat bra. De regelbundna kontakterna samt tydlighet
i gällande rutiner, har underlättat för patienter, stödpersoner och förvaltningen.
Alla patienter som har önskat en stödperson har också fått en sådan utsedd.

Effektiviseringar
Under året har det blivit tydligt hur viktigt det är med en effektivisering av stöd
personsverksamheten i form av exempelvis elektronisk rapportering av uppdragen
och ett program för utbildning av stödpersonerna i form av e-learning. Det
sistnämnda påbörjades under året och kommer att färdigställas helt i början av
2021. Utbildningen kopplas till en särskild webbplats där många tjänster rörande
stödpersonerna ska kunna utföras och därmed innebära stora effektiviseringar i
hanteringen av stödpersonsverksamheten.

1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) och Smittskyddslagen (2004:168).
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Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Telefon 08-690 67 00
E-post registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-08-25

ÄON 20/0131

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Yttrande - Granskning av förslag till fördjupad
översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro
2040
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till granskningsförslag
av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med
samhällsbyggnadskontorets förslag.
2. Äldre- och omsorgsnämnden anser att strategin för en äldrevänlig
kommun bör vara i åtanke för det resterande arbetet med förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i ett led för att göra
Upplands-Bro kommun till en äldrevänlig kommun.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 § 68 att sända ut planförslag,
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådet pågick under perioden 9 juni 2020 – 25
oktober 2020. Äldre-och omsorgsnämnden behandlade ärendet på sitt
sammanträde den 28 september 2020. Enligt nämndbeslut § 46 ställde sig
Äldre- och omsorgsnämnden positiv till fördjupad översiktsplan och skickade
med sina synpunkter på förslaget.
Samhällsbyggnadskontoret har utifrån inkomna samrådssynpunkter reviderat
och fördjupat förslaget till FÖP 2040 för Bro. Granskningsförslaget består av
tre delar: plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och
planeringsförutsättningar. Granskning av förslaget pågår mellan den 7 juni och
den 30 september 2021.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Socialkontoret ställer sig positiv till granskningsförslaget. Kontoret anser att
Alliansens ledamotsinitiativ om strategi för äldrevänlig kommun ska vara i
åtanke för det fortsatta arbetet med förslag till fördjupad översiktsplan för Bro,
FÖP Bro 2040.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021



Bilaga 1 - Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag)
daterad den 26 maj 2021

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro daterad den 26 maj
2021



FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro daterad
maj 2021



Bilaga 2 – samrådsredogörelse FÖP Bro 2040



Bilaga 3 - Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag § 46 den 28
september 2020



Bilaga 4 - Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040 Bro
den 24 september 2020



Bilaga 5 - Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2020

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 § 68 att sända ut planförslag,
FÖP Bro 2040 på samråd (FÖP Bro 2040) Samrådshandlingarna var en
fördjupning av Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010 och innehöll
både övergripande strategier samt konkreta förslag. Särskilt fokus låg på
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Samrådet pågick under perioden
9 juni 2020 – 25 oktober 2020.
Äldre-och omsorgsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 28
september 2020. Enligt nämndbeslut § 46 ställde sig nämnden positiv till
fördjupad översiktsplan i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. I
sitt yttrande förde Äldre- och omsorgsnämnden bland annat fram vikten av att
tillvarata äldres bostadsbehov vid framtida planering. Nämnden ställde sig även
bakom tanken att aktivera området runt omkring Bro torg för att skapa liv och
öka tryggheten samt att utveckla kollektivtrafiken samt pendeltågstrafiken i
Bro, se bilaga 4.

Samrådsredogörelse Bro 2040
58 yttrande inkom till samhällsbyggnadskontoret under samrådsförfarandet för
FÖP Bro 2040. Sammanfattningsvis var flertalet utav remissinstanserna
positiva till översiktsplanens förslag till inriktning samt den föreslagna
utvecklingen av Bro tätort. Det inkom dock synpunkter som ansåg att
planeringsperspektiv behövde förtydligas och/ eller lyftas in i planförslaget.
Flera remissinstanser påtalade även att planen var otydlig gällande vilka
ställningstaganden som gjorts i förhållande till planeringsförutsättningarna.
Samhällsbyggnadskontoret bemöter en utav Äldre- och omsorgsnämndens
synpunkter i samrådsredogörelsen (se bilaga 2). Under rubriken 5.3.1
Allmänna intressen på sidan 17, står det att: ”Äldre- och omsorgsnämnden
framför vikten av att tillgodose äldres bostadsbehov, båda avseende
tillgängligheten till vanliga bostäder och vård- och omsorgsboenden”. Andra
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remissinstanser såsom Länsstyrelsen, Socialnämnden och Vänsterpartiet har
även yttrat sig om bostadsfrågan.
Samhällsbyggnadskontoret svarar följande: ”Planförslaget har inte reviderats
avseende att förtydliga vilken typ av bostadsformer som behöver byggas för att
möta behovet av bostadsförsörjning i Bro. Detta är en fråga som ska hanteras i
kommunens pågående arbete med nya riktlinjer för bostadsförsörjning.”

Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i
Upplands-Bro, FÖP Bro 2040
Samhällsbyggnadskontoret har utifrån inkomna synpunkter reviderat förslag
till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. Kommunstyrelsen beslutade den 26
maj § 67 att sända ut reviderad FÖP Bro 2040 på granskning.
Granskningsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Plandokumentet går att läsa i bilaga 1. De andra handlingarna går att läsa på
Upplands-Bro kommuns hemsida. Granskning av förslaget pågår mellan den 7
juni och den 30 september 2021.

Socialkontorets synpunkter på Granskning av förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro
2040
Socialkontoret anser att utskickat förslag till FÖP Bro 2040 är ett gediget och
välarbetat dokument. Kontoret uppskattar att förslaget är kortfattat och skrivet
både med kommunens tjänstepersoner samt med allmänheten som mottagare.
Faktarutorna i dokumentet är pedagogiska och ger även en ovan läsare, en ökad
förståelse för facktermer och för kommunens visioner för Bro.
Socialkontoret har följande synpunkter på granskningshandling daterad
den 26 maj 2021.
Under rubriken Bebyggelseutveckling vill Socialkontoret framhäva
planeringsinriktningen ”Använd fysisk planering för att stärka folkhälsan” på
sidan 13. Äldre- och omsorgsnämnden har verksamheter som arbetar aktivt
med förebyggande insatser för nämndens målgrupper, varav folkhälsa är ett
viktigt område. Socialkontoret anser att folkhälsan hos målgruppen äldre kan
stärkas genom att planera lättillgängliga tätortsnära natur- och
rekreationsområden. Ett lättillgängligt rekreationsområde kan motivera äldre
med funktionsnedsättningar och/eller med rollator att självständigt komma ut
och motionera vilket stärker folkhälsan hos en målgrupp som annars lätt glöms
bort.
Socialkontoret ser vidare positivt på planeringsinriktningarna ”Utveckla Bro
torg till en trygg mötesplats genom att tillföra nya bostäder och lokaler,
utveckla de offentliga rummen och aktivera ytorna runt torget” samt ”Stärk
underlaget för service och restauranger genom att förtäta centralt” på sidan
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22. Vissa målgrupper inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter kan
vara hänvisade, och i vissa fall, beroende utav den service, vårdinrättningar och
den dagligvaruhandel som finns i Bro centrum.
Kontoret anser att det är utav vikt att Bro centrum även framöver har ett
serviceutbud, vårdutbud samt en dagligvaruhandel för de individer som ej har
tillgång eller möjlighet att köra egen bil för att handla och/eller de individer
som inte använder sig utav digitala hjälpmedel för att beställa hem varor.
Kontoret tycker att det vore positivt om fler kommunala verksamheter
lokaliserades till Bro. Förutom att en lokalisering i Bro stärker samhällets
närvaro i tätorten så bidrar det även till en ökad tillgänglighet utav kommunens
verksamheter för nämndens målgrupper.
Socialkontoret stödjer även tanken att skapa fler möjligheter för kultur- och
fritidsaktiviteter eller föreningsliv i torgets lokaler. Kommunens
pensionärsföreningar är tillexempel i behov utav fler och större lokaler.
Aktiviteter med och utav pensionärsföreningarna, såväl dagtid som kvällstid,
bidrar till ett mer levande och tryggt centrum, speciellt för nämndens
målgrupper. Det bidrar även till en ökad folkhälsa genom ett socialt och aktivt
liv för de äldre.
Under planeringsinriktningen ”Satsa på genomtänkta boendeformer av hög
kvalitet” på sidan 23 ställer sig socialkontoret bakom tanken att ”yngre
seniorer är också en grupp som saknar tilltalande boendealternativ i Bro idag,
och där attraktiva bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna fylla ett
behov”. Kontoret vill komplettera med att det även saknas andra boendeformer
för målgruppen äldre i Bro, till exempel trygghetsboende.

Strategi för äldrevänlig kommun
Den 24 maj 2021 lämnade M, KD, L och C in ledamotsinitiativet ” Strategi för
en äldrevänlig kommun” till Äldre- och omsorgsnämnden.
Alliansen vill med sitt ledamotsinitiativ att Upplands-Bro ansluter sig till
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och samhällen samt att kommunen
antar en kommunövergripande handlingsplan som berör samtliga nämnder och
bolagsstyrelsen. Syftet med handlingsplanen är att förbättra äldres möjligheter
att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i
samhällsfrågor.
Efter att ledamotsinitiativet lyftes i Äldre- och omsorgsnämnden den 24 maj i
år så har Kommunfullmäktige fattat beslut om kommunens övergripande mål
och budget för år 2022. I budgeten finns målet Meningsfullt åldrande beskrivet
där det framgår att Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig kommun.
Framtagandet av en strategisk och kommunövergripande handlingsplan ingår
även i uppdraget för nästkommande år.
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Socialkontoret anser att samhällsbyggnadskontoret bör ha strategi för en
äldrevänlig kommun i åtanke för det fortsatta arbetet med FÖP Bro 2040 i ett
led för att göra Upplands-Bro kommun till en äldrevänlig kommun.

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 omsorgsnämndens
verksamhetsområden har samma rättigheter som 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.

Bilagor
1. Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag) den 26
maj 2021
2. Samrådsredogörelse FÖP Bro 2040
3. Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag § 46 den 28 september
2020.
4. Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040 Bro den 24
september 2020
5. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen, synpunkter FÖP Bro KS 18/0015 innan den 30
september 2021
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FÖP Bro 2040
– Fördjupad översiktsplan
o av
för Bro framtagen
Upplands-Bro kommun

Översiktsplan och grönplan
Ett hållbart
Upplands-Bro –
kommunen som ger plats!

Innehåll

Killingestråket
Tjusta

Inledning
				
Varför en FÖP Bro?

Håbo-Tibble kyrkby
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Upplands-Bro växer och vi utvecklar
kommunen för att möta framtidens
behov. Den här fördjupade översiktsplanen
fokuserar på Bro och på hur du som bor,
arbetar eller besöker Bro ska kunna trivas,
utvecklas och ta del av de värden och
resurser som finns här. I Bro är det nära
till grönområden och vatten, det finns ett
aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa.
FÖP Bro 2040 visar hur kommunen vill
att Bro ska utvecklas fram till 2040, med
utblick mot 2050.

Illustrationskarta - utvecklingsstrategier
Så arbetar vi med hållbar utveckling

Bebyggelseutveckling
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J
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Strategikarta - bebyggelseutveckling
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Bro sett från sydost.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Varför en FÖP Bro?
Upplands-Bro har gått från att vara en landsortskommun i regionens periferi till en kraftigt expansiv kommun med hög inflyttning.
Kommunen ligger attraktivt vid Mälaren och
tätorterna Bro och Kungsängen nås snabbt och
lätt med pendeltåg via Mälarbanan eller bil via
E18.

Bro ska växa hållbart
Bro är med sina 10 532 (2020) invånare den näst
största tätorten i kommunen. Fram till 2050
kommer Bro att växa med 3 000-4 000 bostäder,
och befolkningen kan komma att fördubblas
under den perioden. Tillväxten är en utmaning,
men den ger också en möjlighet att utveckla
Bro på ett sätt som är till nytta och glädje för de
boende och för hela kommunen.
Vi vill att Bro ska växa på ett hållbart sätt.
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en bra
barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, ett stort utbud av arbetstillfällen, ett
rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder,
välkomnande boendemiljöer och områden
för friluftsliv och rekreation. När befolkningen
växer behöver utbudet och servicen också växa
för att kunna möta behoven. Nu tar vi nästa
steg i planeringen för ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart Bro.
FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen
i tätorten och förtydligar förutsättningarna
och inriktningen på den fysiska planeringen

4

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

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

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

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

Planens relation till ÖP 2010
och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt
sett en ändring av gällande översiktsplan.
Upplands-Bros kommunövergripande översiktsplan heter ÖP 2010. Kommunen har också
en fördjupad översiktsplan för landsbygden
som antogs i juni 2017, Landsbygdsplan FÖP
2016.
FÖP Bro är en geografisk fördjupning och utgör alltså en ändring av ÖP 2010.
FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 10 i ÖP 2010,
”Bro”. FÖP Bro innebär också förändringar
i kapitlen om boende och infrastruktur för
de delar av Bro som ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010
och FÖP 2016 att gälla som vanligt. Det innebär
att vissa temaavsnitt, som exempelvis risk och
säkerhet och teknisk försörjning, inte beskrivs
ingående i och med att ÖP 2010:s riktlinjer
fortfarande gäller. Däremot tas dessa aspekter
upp i de fall där FÖP Bro föreslår något där
det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att det
förekommer en målkonflikt.
På sidan 36 specificerar vi vilka ändringar av
ÖP 2010 som FÖP Bro 2040 innebär.
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Hur gör vi det?

Högbytorp

I Bro har vi fem utvecklingsstrategier:

E18

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

Skällsta

Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats

E18

Kvista

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

!
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Görvälnkilen

g
vä
gs

in

Broborna ska få närmare till Mälaren

en

Tegelhagen
Rättarboda

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

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

,

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

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategisk koppling, ny väg

Strategiska blågröna stråk

Strategisk koppling båt
Torg, service och handel
Målpunkt Mälaren
Friluftsområde

Ø

Eko- sociodukt, förslag

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg
Strategisk koppling gång- och cykel

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

Bebyggelseutveckling

J

!
(
!
(

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

Bro IP
Bro IP utveckling

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Så arbetar vi med hållbar
utveckling

De globala målen är våra
gemensamma

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

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

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

För att synliggöra när ett förslag eller en
planeringsinriktning anknyter särskilt till
Agenda 2030 använder vi oss av symbolen för det mål som är relevant, och
förtydligar med en kommentar på vilket sätt
de hänger ihop.
Observera att många förslag har anknytning
till mer än ett mål. Symbolerna ska ses som
exempel snarare än en fullständig redovisning.
Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Hållbara städer och samhällen.
Så här kan det se ut när en planeringsinriktning anknyter särskilt till målet
Jämställdhet.
Den här symbolen använder vi för att
visa när ett ställningstagande anknyter
särskilt till barnperspektivet.

Särskilda teman i FÖP Bro
Social hållbarhet

Ett förändrat klimat

Barnperspektiv

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

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

Vi utgår från Barnkonventionen och att:

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm.
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Trafikens brister och behov
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade
resorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt samhälle.

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

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som
rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad.
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Ändringar av tätortsavgränsningen

Allmänna och statliga
intressen

I
ÖP
2010
redovisas
tätortsavgränsningen för tätortsutvecklingen av Bro. I
FÖP 2016 justerades den något. Och nu sker
detaljplanering för bostäder i två områden
utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.

Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.

Vi minskar ytan för det i ÖP 2010
utpekade utvecklingsområdet ”Kvista”. I stället prioriteras området för rekreation och
jordbruksmark inom landsbygden. Vi föreslår också en mindre utvidgning av tätorten vid Kockbacka trafikplats samt för
pågående
planuppdrag
”Klockaren
och
Härnevi hage”.

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

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

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

Varför är FÖP Bro så kort?

tydligare styrning av den fysiska planeringen,
och fokusera på de frågor som är viktiga att
samråda med alla inblandade. Det ska vara lätt
att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för
planförslagets avvägningar och
hänsynstaganden är samlade i flera olika dokument
som följer med som underlag:
1. Planeringsförutsättningar
Består av tematiska kartbilder över kommunen med gällande riksintressen, naturoch kulturvärden med mera. Här finns
också beskrivningar av avvägningar och
hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive
miljökonskvensbeskrivning.
3. Förstudie för Bro centrum.
4. Förstudie för Bro stationsområde.
5. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.
6. Förstudie för området Kvista.
7. Kulturmiljöinventering för Bro.
8. Trafiknätsanalys för Bro.
9. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning inklusive övergripande naturvärdesinventering.
10. PM om statistik och analyser för social hållbarhet.
11. PM om genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser (ur barnperspektiv bland annat).
12. PM om jordbruksmark i Upplands-Bro
kommun.

Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en

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

Bro idag – En blandning av
småstad och förort

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

Bro är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med en tydlig uppdelning mellan
arbetsområden, bostadsområden och centrum.
Här finns 70-talets funktionalism, villasamhällets framväxt runt kommunikationsstråk
och bilens givna plats i samhället längs större
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle.
Bebyggelsen är genomgående låg och gles. Det
finns gott om öppna ytor men saknas en kvalitativt sammanhållande grönstruktur och tydliga,
aktiva mötesplatser för invånare, verksamma
och besökare. Bro idag har drag av både förort
och småstad.

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

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

Bro torg har en i grunden tilltalande gestaltning med småstadskänsla. Samhället har också
en stark närvaro genom skolor och förskolor,
bibliotek och simhall med äventyrsdel. Det
finns kvar flera vackra gamla byggnader med
högt kulturmiljövärde i centrala lägen av Bro
som bidrar till platsens identitet.
Bros styrka är kombinatinen av småstadens
småskalighet, arkitektur och närhet till natur
och landsbygd med ett gott pendlarläge till
Stockholm. Här finns också tätortsnära skogsområden och idrottsplatser, Sätrabäcken och
Brobäcken, närhet till naturområden, Mälaren
och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter.
Med andra ord har Bro många värden att både
värna om och utveckla vidare.

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

Foto av: Valery Voennyy/Mostphotos och Katherine Hernandez/Mostphotos

ördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 1-Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag)

Gamla och nya Bro hänger
ihop
Just nu pågår två stora utbyggnadsprojekt
söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen, med utrymme för över 4 000
bostäder. Det kommer att innebära att en helt
ny del av Bro växer fram på andra sidan järnvägen under de kommande tio till femton åren.
Fram till 2050 kommer Bro att ha växt ytterligare med fler mindre bostadsområden med
småhus. De nya områdena måste hänga ihop
med de gamla i en helhet, där boende från olika
områden träffas och umgås på torget, i skolan,
på badplatsen eller på biblioteket. I FÖP Bro
2040 pekar vi därför ut nya kopplingar över
järnvägen och ny bebyggelse i Kvista som
binder ihop Tegelhagen och Rättarboda med
Trädgårdsstaden. Vi föreslår också utveckling

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

gängare. Det går snabbt och lätt att ta sig
ner till Mälaren för ett dopp. Det är nära till
Stockholm men ännu närmare till attraktiva mötesplatser och ett aktivt friluftsliv på
hemmaplan.

Tryggheten har ökat och
avstånden krympt

Bro växer åt flera håll, men
vi värnar grönkilen och vår
fantastiska natur

I framtidens hållbara småstad Bro står hög
tolerans, trygghet och människors lika värde i
centrum. Människor känner tillit till samhällets
institutioner och har förtroende för varandra.
I småstaden Bro har den socioekonomiska och
fysiska segregationen minskat.
I Bro 2040 är det enkelt att röra sig mellan
olika områden för både bilar, cyklar och fot-

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

Foto av: Jannebanan/Mostphotos och Susanna Evert

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

9

ördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 1-Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag)

Bebyggelseutveckling
Planeringsinriktningar
•

•

Bibehåll Bros måttliga skala och utveckla centrala Bro till en modern
småstad.
Använd fysisk planering för att
utveckla Bro till ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle
med småstadsprägel.

•

Satsa på förtätning och utveckling
av befintligt bestånd.

•

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

•

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

•

Eftersträva en varsam blandning av
olika hustyper och upplåtelseformer.

•

Bygg på naturens och landskapets
villkor.

•

Använd fysisk planering för att
stärka folkhälsan.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
•

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer.

•

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

•

Utmaningar:
•

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

•

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

•

Mark inom tätorten är en begränsad resurs.
Behovet av nya bostäder, service och infrastruktur konkurrerar därför med behovet
av tätortsnära natur, som är så viktig för
bland annat trivsel, folkhälsa och attraktivitet.

•

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

Reservera yta för en ny kretsloppscentral.

Högt exploateringstryck
kräver en långsiktig strategi
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt. Under 2017 och
2018 antogs två stora detaljplaner som ligger
inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1 och
Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna
mer än 4 000 bostäder i både flerbostadshus
och småhus, och utbyggnaden av dessa kommer att förändra Bro i grunden.
I avsnittet om bebyggelseutveckling beskriver
vi med hjälp av ett antal planeringsinriktningar
hur vi ska bygga för att Bro ska kunna utvecklas till en modern småstad.

Foto av: Hans Christiansson/Mostphotos
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Så här ska vi göra
Bibehåll Bros måttliga skala och
utveckla centrala Bro till en modern
småstad
Utvecklingen av centrala Bro är viktig inte
bara för de boende i området utan för hela
Bro och för hela kommunen. Det är i centrala
Bro vi skapar den småstadskärna som ger Bro
sin karaktär av en modern småstad. Med sin
genomgående låga bebyggelse, småskalighet
och lekfulla gestaltning av centrum har Bro
potential att utveckla och förädla sitt uttryck
som småstad. Det ska vi göra genom att förtäta runt centrum och längs Enköpingsvägen
med bostäder av småstadskaraktär. Tillsammans med en medveten gestaltning av gaturummet kommer detta stärka centrala Bros
identitet som småstad.

Använd fysisk planering för att
utveckla Bro till ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle
med småstadsprägel
Bro idag karaktäriseras av synliga (fysiska)
och osynliga (socioekonomiska) barriärer. Här finns både socioekonomiska och
sociala utmaningar samt utmaningar i den
fysiska miljön. Bebyggelsen är utspridd över
en relativt stor yta och avstånden kan ibland
upplevas som större än de egentligen är. För
den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara
att minska barriärer mellan områden och

människor, både fysiska och mentala. Det kan
vi göra genom att skapa och utveckla mötesplatser där människor från olika områden kan
mötas, som torg, parker och skolor med upptagsområden som blandar barn från olika områden. Vi vill också förtäta med bostäder på utvalda platser för att binda ihop tätorten, skapa
mer liv och rörelse och större underlag för
service och kollektivtrafik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Var och hur vill vi bygga
nya bostäder?

Reservera yta för en ny
kretsloppscentral.

ende detaljplanearbete. I förslaget skiljer vi på
några olika typer av bebyggelse:

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

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

Småhus i park.
En kombination av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och ny bebyggelse.
Stadsradhus med entrésida som möter ett
offentligt gaturum och blågrönt stråk med
möjligheter för rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och
ger förutsättningar för biologisk mångfald.
Tätortsavgränsning
Kopplingar för bil, ny väg
Kopplingar för gång- och
cykel
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Småhus i natur
Sammanhängande bebyggelse med markbostäder. Bostäderna hålls ihop för att
kunna skapa större sammanhängande gemensamma grönområden. Byggnaderna
ska anpassas till landskapet och undvika
plansprängning och onaturlig schaktning.
Det är nära till naturen.

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

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

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

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

3

5. Mellan Kockbackarondellen och
Sandbodavägen.
”Hus i jordbrukslandskap”,

2

7

1

4

1
1

6. Öster om Kockbacka.
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”Småhus i natur”. För området öster om
Kockbacka finns en förstudie framtagen som
preciserar förslaget till ny bebyggelse.

Bebyggelseutveckling

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

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

Tätortsavgränsning

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna - ”hus i småstad”, ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd, arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.
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Infrastruktur
• Gör plats för utökad cykelparkering på torget, vid stationen och i
anslutning till de busshållplatser
där det finns ett behov.

Planeringsinriktningar
•

•

•

Minska barriäreffekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom fler
över- eller undergångar.
Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen till huvudstråk och
småstadsgator som knyter ihop Bro
och på så sätt stärker sammanhållningen och småstadskänslan.
Gestaltning och utformning av
gator och gångstråk ska bidra till
en trygg, trivsam och levande småstadsmiljö.

•

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

•

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

•

Öka robustheten i vägnätet genom
att undersöka förutsättningarna för
en ny vägsträckning från Håtunavägen till Kockbackavägen.
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•

•

Skapa förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta och
planera för fler klimatvänliga drivmedel.
Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.

mellan olika områden. Dessa barriärer
behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet Bro.
•

Det saknas idag tvärkopplingar mellan bostadsområden norr om Enköpingsvägen.
Lokal fordonstrafik är därför hänvisad till
Enköpingsvägen, utan mer effektiva
alternativ.

•

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

Bro - ett samhälle som
håller ihop

Så här ska vi göra

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

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

Utmaningar:
•

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

liga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter
längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det viktigt att även
denna får en gestaltning som för tankarna till
småstad. Förtätning längs huvudstråken ska
inte begränsa framkomlighet för till exempel
busstrafik.

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

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.

För Enköpingsvägen bör detta ske med hjälp
av förtätning med bebyggelse av småstadstyp
och medveten gestaltning av gaturummet. För
Köpmanvägen handlar det om att skapa ett
tydligare stråk med hjälp av gestaltning och,
om det finns förutsättningar i form av tillgäng-

Målpunkter och aktiviteter för barn
längs stråk där många människor rör
sig bidrar till igenkänning och att
vägen inte känns så lång. Det signalerar också att gatan och dess omgivningar är till för barnen, inte bara för
de vuxna.

Gestaltning och utformning av gator
och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och och levande småstadsmiljö.
Utformning och gestaltning av gator och
gångstråk är lika viktigt som funktion för att
skapa en hållbar småstadsmiljö. Vi ska anpassa
skalan efter de gående och skapa målpunkter
längs vägen för att möjliggöra liv och variation
i stadsrummet. Parker, torg och andra mötesplatser ska vara en naturlig och sammanbinInspirationsbild småstadskänsla från Holland
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Småstadsgator och tung
trafik - hur går det ihop?
Ett centralt förslag i målsättningen att utveckla Bro till en modern småstad, är att
omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata.
Det kommer att förändra karaktären på Enköpingsvägen på ett sätt som kan påverka
framkomligheten. Gaturummet kommer att
förändras med nya entréer, uteserveringar
och annan aktivitet på trottoarerna. En lägre
hastighet på Enköpingsvägen än dagens 50
km/h i centrala delar är önskvärd. Kommunen har anhållit hos Länsstyrelsen om att ta
bort Enköpingsvägen genom centrala Bro
som sekundärled för farligt gods, då bättre
och säkrare alternativ för farligt gods-trafik
finns via Kockbackavägen och E18.
För att ändå möjliggöra för lokala transporter och annan tung trafik att ta sig fram när
och om de behöver, är det viktigt att se till
både utformning och standard. Gatan kan
utformas på ett sätt som har vistelsekvaliteter, samtidigt som det finns plats för både
trafik och parkering. Hinder för lantbruksfordon ska undvikas.
Kommunens ställningstagande är att det
fortfarande ska vara möjligt för tung trafik
att färdas på Enköpingsvägen. Men hastigheten kan komma att sänkas och andra
anpassningar göras för att utforma en trygg
och trivsam gatumiljö på de gåendes villkor.
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dande del av gatunätet. Längs stråket mellan
stationen och torget vill vi ha övergångsställen
över Enköpingsvägen i stället för gångtunnlar. Det kan också vara önskvärt att undvika
rondeller i centrala Bro och i stället ha vanliga
gatukorsningar, eftersom det i större utsträckning är anpassat efter dem som går och cyklar.
Gestaltningen är viktig för den upplevda
tryggheten på en plats. Eftersom kvinnor
generellt oftare än män upplever otrygghet i offentliga miljöer är detta också en
jämställdhetsfråga.

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

i stället för att ta bilen, för att bromsa klimatförändringarna, stärka folkhälsan och uppnå
en mer hållbar utveckling. Vi vill bidra till det
genom att stärka gång- och cykelnätet i Bro på
de ställen där det brister idag. Vi pekar ut ett
antal nya eller kompletterande stråk för gång
och cykel, till exempel kompletteringar längs
med Enköpingsvägen genom hela Bro, ett nytt
stråk genom Skällsta mellan Håtunavägen och
Råbyvägen, och en komplettering av cykelväg
fram till handelsområdet (Willys) i Skällsta.
Gestaltningen av gång- och cykelvägar och
miljön runt omkring dem måste också bidra
till trygghet för dem som rör sig där, både på
dag- och på kvällstid.
För den planerade utbyggnaden av gång- och
cykelnätet på detaljerad nivå, se kommunens
gång- och cykelplan (2021). Kommunens
cykelstrategi (2020) beskriver kommunens
strategi för ökad och säker cykling i
Upplands-Bro kommun.
Genom att förbättra möjligheterna
för cykling bidrar vi också till att
stärka folkhälsan.

Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
att knyta tätorterna tätare ihop.
Det regionala cykelstråket går idag mel-

lan Bro och Kungsängen parallellt med
Enköpingsvägen. Men det saknas en tydlig
koppling mellan Bro och målpunkterna i
Brunna, framför allt till verksamhetsområdet och dess arbetsplatser. Vi vill knyta Bro
och Kungsängen närmare varandra genom
att stärka den befintliga sträckan mellan Bro
och Brunna som gång- och cykelstråk. Detta
kan troligtvis göras med relativt enkla medel
eftersom sträckan redan finns idag. En tydligare
gång- och cykelväg skulle ha stor betydelse för
dem som till exempel arbetspendlar med cykel
till Kungsängens norra delar.
Om den nya vägkopplingen för bil som pekas
ut mellan Kockbacka trafikplats och Brunna
verksamhetsområde blir verklighet, föreslår
vi också att regionala cykelnätet utvidgas med
en parallell koppling mellan Bro och Brunna
längs med den nya vägen.
Genom att göra det lättare att cykla
till arbetsplatserna i Brunna
verksamhetsområde, möjliggör vi
arbetspendling utan fossila bränslen.

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

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

användandet kan komma att se annorlunda
ut än idag. Men något som är säkert är att vi
kommer att använda andra drivmedel för vår
fordonsflotta. Idag drivs de flesta bilar fortfarande av fossila bränslen. I Bro 2040 kommer
merparten av bilflottan drivas av el eller av andra förnyelsebara drivmedel. Elbilar och olika
alternativ till fossila drivmedel utvecklas hela
tiden, och det är svårt att säga exakt hur det
kommer att påverka vår tekniska infrastruktur. Men vi kommer behöva planera för en
utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, och ha
en beredskap för att biogas och andra former
av förnyelsebara drivmedel, självkörande
bilar, mobilitetshubbar och andra mobilitetslösningar är naturliga inslag i stadsbilden
och ger nya förutsättningar för planering av
infrastruktur.

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

Utveckla entréerna till Bro för gång,
cykel och bil.

Skapa förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta och
planera för fler klimatvänliga drivmedel.
I Bro 2040 tror vi att bilar och annan motordriven trafik kommer att ha en plats, även om
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ördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 1-Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag)

Bro torg
Planeringsinriktningar
•

•

•

På sikt ska tyngdpunkten i Bro
centrum förflyttas söderut mot
centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot
Köpmanvägen, för att knyta ihop
torg och station.
Utveckla Bro torg till en trygg
mötesplats genom att tillföra nya
bostäder och lokaler, utveckla de
offentliga rummen och aktivera
ytorna runt omkring torget.
Stärk underlaget för service och
restauranger genom att förtäta
centralt.

•

Satsa på genomtänkta boendeformer av hög kvalitet.

•

Öka vuxennärvaron runt torget med
fler arbetsplatser.

•

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

•

Bind samman ny och befintlig bebyggelse med gemensam odling.

•

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

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

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

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

Utmaningar:
•

Hård konkurrens från främst externa
handelsplatser i närliggande områden begränsar möjligheten att utveckla handeln i
Bro centrum.

•

Det finns behov av att stärka tryggheten i
centrum och önskemål från invånarna om
att utbudet ska öka.

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

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

lan och ger intrycket av en väl omhändertagen
offentlig plats. Nya byggnader och gestaltning
av stråk, hållplatser och parkeringar kan skapa tydliga och trivsamma entréer till torgområdet. Torget skulle också vinna på om fler
kommunala verksamheter lokaliserades dit,
för att ytterligare stärka samhällets närvaro i
centrala Bro.
En omvandling av Broskolans lokaler kan
öppna upp passager och möjliggöra ett öppnare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro
centrum. Det skulle även öka tillgängligheten
till närliggande grönområde och fritidstaktiviteter.
För att torget ska kännas som en trygg plats
hela dygnet behöver de omkringliggande
byggnaderna aktiveras såväl dag- som kvällstid. Det kan exempelvis handla om att skapa
möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter
eller föreningsliv i torgets lokaler.

Underlaget för ett kraftigt ökat handelsutbud
i centrum är begränsat. Däremot är Bro torg
viktigt för ortens identitet och som gemensam samlingspunkt för människor från olika
delar av Bro. Torget ska vara en plats som är
tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga
och gamla från alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på
utemiljön på ett sätt som stärker småstadskäns-
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Genom att skapa en trygg, inkluderande
och tillgänglig torgmiljö ökar vi möjligheterna för alla människor att delta i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.

Stärk underlaget för service och
restauranger genom att förtäta
centralt.
Det är viktigt att Bro torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för att tillgången
till detta ska vara jämlik, och för att signalera att Bro är en viktig plats. Med rätt insatser
kan torget fortsätta att erbjuda närservice och
viss lokal handel. En förtätning med bostäder
i centrum, längs med Enköpingsvägen och
Köpmanvägen skulle både ge ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att stärka
attraktiviteten och småstadskänslan med rätt
typ av bebyggelse. I Förstudien för Bro centrum
som följer med som underlag till FÖP Bro finns
analyser av behov och möjliga volymskisser redovisade i scenariot ”Förtätning med småstadskänsla”.
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Satsa på genomtänkta boendeformer
av hög kvalitet
Bro torg är trots sitt stationsnära läge ingen
självklar magnet för inflyttande befolkning.
För att en förtätning med lägenheter ska bli
lyckad krävs väl gestaltade bostäder som
ebjuder något mer än bara ett boende. Det
handlar om att bygga attraktiva bostäder för
målgrupper som har råd att efterfråga dem.
I Bro dominerar hyresrätten som upplåtelseform, varför fler prisvärda bostadsrätter skulle
kunna bidra till större variation. Yngre seniorer
är också en grupp som saknar tilltalande
boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva
bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också
gestaltas på ett sätt som bidrar till att stärka
småstadskänslan.

Öka vuxennärvaron vid torget med
fler arbetsplatser.
På kortare sikt kan detta ske genom att
kommunala verksamheter flyttar till lokaler
på central plats i Bro. På längre sikt kan
kommunen skapa förutsättningar för ytterligare arbetsplatser genom att förtäta i strategiska
lägen i centrala Bro, för att öka befolkningsunderlaget för service och på så sätt möjliggöra
för ytterligare någon restaurang eller liknande
att etablera sig vid torget.
Den nya bebyggelsen skulle också kunna erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till
exempel på ett hörn längs
Köpmanvägen.

Likaså kan en ny användning av Broskolans
lokaler för arbetsplatser och kulturaktiviteter
innebära ett positivt tillskott till centrum och
skapa mer aktiviteter och vuxennärvaro på
kvällstid.
Genom att göra plats för fler arbetsplatser i centrala Bro, bidrar vi till
att skapa nya arbetstillfällen och
möjliggör för ökad företagsamhet.

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

Om torget ska vara tätortens centrala sociala
mötesplats behöver vi skapa olika ytor som är
tillägnade Brobor i alla åldrar. Barn är brukare
av det fysiska rummet likt alla andra samhällsmedlemmar, men det finns ibland en risk att
barnperspektivet blir mindre synligt i planeringen och utformningen av våra allmänna
platser. Vi ska därför se till barnens särskilda
behov och önskemål i utvecklingen av torget
och skapa ytor som är fokuserade på barns lek.
När barnen trivs och vill vara på torget har vi
goda förutsättningar för att Bro torg ska vara
en trivsam och trygg plats för alla.
Genom att låta barn vara med och
utforma det offentliga rummet kan
vi göra barnen delaktiga i samhällsplaneringen.

Bind samman ny och befintlig
bebyggelse med gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsodling eller annan form av odlingslotter mellan
den nya bebyggelsen längs Norrgrindsvägen
och Råbyområdet.

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

Foto: okänd och Susanna Evert
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Bro torg och station

¯

Centrumutveckling

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

Förtätning Enköpingsvägen

1

Vi ska utveckla Enköpingsvägen från en
genomfartsled till en småstadsgata. Enköpingsvägen ska fortsatt behålla sin funktion
för den lokala traﬁkförsörjning och framkomligheten för exempelvis bussar ska inte
inskränkas. Men genom gestaltning, förtätning med bebyggelse av småstadskaraktär
som vetter ut mot gatan och nya kopplingar
ska vi överbrygga Enköpingsvägen som
barriär och skapa ett tryggt och levande
gaturum.

gsv
äge
n

7

6

1

Mötesplats, aktivitet och friluftsliv

3

Målpunkter utmed huvudstråk

4

Fornlämningsmiljö, upplevelsevärden
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Förslag till ny stationsentré

Strategiska blågröna stråk
Grönområden, utveckling rekreation

J

Befintligt stationsläge
Torg, service och handel
Huvudstråk Köpmanvägen + Norrgrindsvägen

#

Strategisk koppling, ny väg
Utred genomfart Härnevi skolväg

5

Utveckla parkstråk, dagvatten

6

Utveckla plats för ny stationsentré

Strategisk koppling, gång och cykel

Plats för vändspår

Ny gång- och cykelbro över järnvägen

7

3

1

#

Mötesplats, barns lek och rekreation

4

1
5

I stationsområdet ska kollektivtraﬁkens
ytkrävande behov prioriteras. Vi ska bland
annat säkerställa ytor för utveckling av
bussterminalen samt reservera ytor för att
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan och ett
vändspår nordost om station. Stationsområdet ska även utvecklas till en attraktiv
mötesplats och knutpunkt för att stärka
sammanhållningen mellan Bros olika
delar. Arbetet med stationsutveckling ska
ske i samarbete med Traﬁkverket och
Region Stockholm.

1

2

Enk
öpin

Stationsutveckling

2

2

1

Utred ny väg, tvärkoppling norr om Bro torg
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Bebyggelseutveckling
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Pågående utbyggnad, antagen detaljplan
Pågående detaljplaner
Tätortsavgränsning
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Bro stationsområde
Planeringsinriktningar
•

•

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

•

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

•

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

•

Reservera mark för att i framtiden
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.

•

Utveckla stationsområdet till en
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro.

•

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

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

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

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

2021 och resultatet har vägts in i den fördjupade
översiktsplanen. I frågor gällande kollektivtrafik och stationsutveckling har kommunen inte
egen rådighet och planering och utredningar
behöver ske i samarbete med Trafikverket och
Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Utmaningar:
•

Stationen är redan idag för trång och dagens bussterminal och infartsparkeringar
kommer inte att räcka till för den utökade
kollektivtrafik som behövs när Bro växer.

•

När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer
järnvägen att utgöra en betydande barriär
mellan gamla och nya Bro. Att Bro station
i dagsläget bara har en uppgång, i den östra delen av perrongen, bidrar till en sådan
barriäreffekt.

•

Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör
att pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro. Lösningar behövs som möjliggör
kvartstrafik snarast.

Stationsområdet sett från ovan med blivande Trädgårsstaden i förgrunden.
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Så här ska vi göra
Bygg tätt nära stationen och öka
tillgängligheten till stationen för
cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer.
För att skapa bättre underlag för samhällsservice och möjliggöra stationsnära bostäder ska
vi utnyttja tillgänglig mark väl och bygga tätt
där så är möjligt runt stationen. Ny bebyggelse
ska dock anpassas i sin skala till småstadskaraktären i centrala Bro. Det är även viktigt att
bebyggelsen planeras och utformas så att tillgängligheten till stationen ökas med nya och
stärkta kopplingar och stråk.

Reservera och säkerställ ytor vid Bro
station för utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel
och stationsnära service. Prioritera
bytespunktens funktioner före andra
intressen.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och
vara ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras
för bussterminal, infartsparkering för bil och
cykel, rastlokal för bussförare, stationsnära
service med mera. Ytor behövs både på norra
och södra sidan av järnvägen och vid östra och
västra änden av perrongen. Vi måste prioritera
bytespunktens funktioner före andra intressen
för att det ska finnas kapacitet för fler
bussar och tåg.
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Stationsnära privata fastigheter kan behöva
förvärvas för att en större bussterminal ska få
plats. Om det inte går att utöka ytan för terminalen vid stationen kan linjenätet behöva utformas med bussarnas tidsreglering på annan
plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande infartsparkering norr om spåren är för smal för
att få plats med vändmöjlighet för buss.
Genom att prioritera bytespunktens
funktioner framför andra intressen
säkerställer vi förutsättningarna för
en hållbar och inkluderande infrastruktur.

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

rats än. En över- eller undergång kopplad till
västlig entré behövs för att minska barriäreffekten av järnvägen och göra det lätt att röra
sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det
behöver utredas vidare om en ny vägkoppling
är möjlig.

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

Utveckla stationsområdet till en
mötesplats och knutpunkt i
småstaden Bro.

Skapa en ny vägförbindelse över eller
under järnvägen väster om perrongen och koppla den till en ny entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro
pekades ut i ÖP 2010 men har inte realise-
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Pendeltågsstationen är med dess funktion ett
naturligt nav för Brobor både söder och norr
om järnvägen, men stationen ska inte bara
vara knutpunkt för kommunikationer utan
även en central social plats där människor
kan mötas. Parallellt med att Bro växer och
att vi ska resa allt mer kollektivt i framtiden
kommer stationsområdets betydelse för Bro
att öka avsevärt.
Med gestaltning, fler funktioner och aktivering av allmänna platser ska stationsmiljön bli
mer inbjudande för de som kommer till Bro
med pendeln sam t bli en plats där invånarna som passerar vill dröja kvar och mötas. Utveckling och utformning av stationsområdet
är en kritisk framgångsfaktor för att stärka
sammanhållningen mellan Bros olika delar.

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

potential att skapa och stärka ett parkstråk
från området runt Sätrabäcken norrut längs
med Råbyvägen.

Ta tillvara på stationsområdets
värdefulla kulturmiljöer för att stärka
platsens kvaliteter och Bros identitet
som stationssamhälle.
Bros stationsområde utgörs idag av en blandad bebyggelse som gradvis vuxit fram sedan
järnvägsstationens tillkomst 1876. Gatunätet,
som till stor del är oförändrat sedan tidigt
1900-tal, är oregelbundet och likaså tomtindelningen inom området. I kulturmiljöutredningen för Bro pekas hela stationsomådet ut
som ett område med karaktärer att värna och
ett flertal bebyggelsegrupper inom området
bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturmiljöperspektiv.
Att ta tillvara på kulturmiljövärden innebär
inte att nya åtgärder hindras inom området.

Med en hänsynstagande planering och ny
bebyggelse som anpassar sig efter platsens
värden finns det stor potential att stärka Bros
identitet som stationssamhälle från 1800-talet.
De råd och riktlinjer som framkommer i
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara
vägledande vid kommande planering och
bygglovsprövning.

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

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

Planeringsinriktningar
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Ta vara på värdet av att UpplandsBro är en ö i Mälaren och öka
möjligheterna till bad- och båtliv i
Bro.
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alltid som kvaliteter i Bro eftersom tillgängligheten till dessa är begränsad på olika sätt. Det kan handla om att gång- och
cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska
platser och tätortsnära natur inte förvaltas
eller uppmärksammas.

Bro ska vara en modern småstad,
inte en sovstad

Så här ska vi göra

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

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

Utmaningar:
•

Bro centrum och handelsplatsen i Skällsta konkurrerar såväl med externa handelsplatser i Bålsta och Järfälla som med
e-handeln. Det behövs en medveten strategi för att främja en fortsatt närservice vid
Bro torg och en levande handel i Skällsta.

•

Värdefulla tillgångar i form av tätortsnära
natur, kulturhistorisk miljö och närhet till
Mälaren och Lejondalssjön. upplevs inte
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I kommunen finns utöver de två centrumen i
tätorterna två externa handelsplatser: Brunna
Park och Skällsta. Handeln vid Bro torg består
till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning, medan handelsplatserna
erbjuder ett större utbud och mer sällanköpshandel. De externa handelsplatserna är de
lokala torgens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala
utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Bro torg behöver en medveten strategi för att
upprätthålla dagens servicenivå. I kombination med den fysiska utvecklingen av torget
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som beskrivs i tidigare avsnitt, behövs också
en utvecklad strategi med inriktning mot det
lokala näringslivet och centrumutveckling.

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

Inspirationsbild höghöjdsbana i Hällkana

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

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

tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också
till det rekreativa dagvattenstråk som FÖP:en
pekar ut.

Utveckla delar av Kvistaområdet till
ett nytt friluftsområde med motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till friluftsaktiviteter.
En förstudie har gjorts för området Kvista
som består av ett större sammanhängande
skogsområde utan någon befintlig bebyggelse.
Delar av området pekas ut för utveckling
av nya bostäder men i de delar där
rekreationsvärdena bedöms vara höga föreslås
ett nytt friluftsområde med möjligheter till
olika typer av friluftaktiviteter. Områdets
närhet till pågående utbyggnad i Tegelhagen
samt ett flertal pågående detaljplaner gör att det
kommer fylla ett viktigt behov av rekreation
för framtida boende. Men friluftsområdet ska
även utgöra en målpunkt för alla UpplandsBrobor och besökare.
Tätortsavgränsningen går genom det föreslagna friluftsområdet och platsen utgör entrén till
tätorten från Säbyholm och Ådöhalvön, vilket
gör den till en strategisk målpunkt i relationen
mellan tätort och landsbygd. I anslutning till
friluftsområdet vid Kvistaberg föreslås en yta
för handelsträdgård eller dylik verksamhet
som speglar skärningspunkten mellan tätorten
och landsbygden.
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Ta vara på värdet av att
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och
öka möjligheterna till bad- och båtliv
i Bro.
Bro har med sitt läge fördelen att dela en av
Stockholmsregionens viktigaste upplevelsevärden, nämligen den direkta närheten till
vattnet och Mälaren. Samtidigt upplevs inte
vattnet vara särskilt tillgängligt från stora delar
av Bro tätort och i förhållande till den långa
strandlinjen mot Mälaren är möjligheterna till
bad- och båtliv relativt begränsade. Vi ska därför stärka kopplingar och utveckla målpunkter vid Mälaren samt utveckla möjligheten att
angöra Bro från vattnet.
För att även stärka mälarkopplingen utanför
tätorten ska vi förverkliga Landsbygdsplanens
förslag om att skapa en gång- och cykelkoppling
från tätorten till Ådöhalvön och Björknäsbadet.

Öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv genom fler mindre
verksamhetslokaler och samverkan
med det lokala näringslivet i samhällsplaneringen.
I Bro finns idag en stor bredd av olika typer
av näringsverksamheter som spänner mellan
storskaliga industriella verksamheter vid Högbytorp, småskalig industri och handel i Skällsta, lokal kommersiell service i Bros centrala
delar och även tätortsnära jordbruk. I verksamhetsområdet Nygård pågår detaljplanering och områdets befintliga utformning och
karaktär med storskalig logistikverksamhet
kan komma att förändras framöver. I direkt
anslutning till tätorten finns även flera verksamheter som lockar besökare till Bro, såsom
golfanläggningar, galoppbana samt hotell- och
konferensanläggningar.
Samhällsplaneringen ska både ta hänsyn till
det lokala näringslivets förutsättningar och bidra till att Bro är en attraktiv plats för verksamheter att etablera sig på. Den fysiska planeringen är en viktigt del i att skapa förutsättningar
för ett differentierat och hållbart näringsliv.
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Torg, service och handel
Målpunkt mälaren

Bro IP utveckling

DDDDD
DDDDD Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark
DDDDD

Strategisk koppling gång- och cykel
Tätortsavgränsning

Friluftsområde

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

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

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

Pågående detaljplan, nya verksamheter: I området Klövberga pågår detaljplanering för ett nytt verksamhetsområde.

ändras i framtiden.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Så här ska vi göra
Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.
Vi ska börja bygga det som ligger närmast befintliga kommunikationer, infrastruktur och
service. Det förslag till utbyggnadsordning
som finns på nästa sida grundar sig på den
närhetsprincipen. Vi ska inte heller tillskapa
ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.

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

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna i kommunens
arbete med nya detaljplaner.
För ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska kommunen ta sin del av ansvaret
för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram planer i rätt tid. De detaljplaner som
är under genomförande samtidigt ska erbjuda
olika boendeformer och inte konkurrera med
varandra inom samma segment. Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt att
nyproduktionen erbjuder olika boendeformer
och hustyper för olika faser i livet.
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Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov följer intentionen i översiktsplanen.
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en
miljömässigt,
ekonomiskt
och
socialt
hållbar kommun. För att bevaka att
utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i
efterföljande politiska beslut, planering och
genomförande. Uppföljningen kommer också
att ge oss en indikation på hur väl FÖP Bro
fungerar som politiskt styrdokument.

Bevara områden med naturvärdesklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas vid
exploatering.
Områden med naturvärden kan klassificeras
utifrån en skala enligt SIS-standard där klass
1 utgör högst naturvärde och klass 4 innebär
visst naturvärde. Vid nybyggnation är det
nästan alltid så att den mark som tas i anspråk
innehåller naturmark eller annan form
av grönska och naturvärden. Det kan vara
motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för
nya bostäder, verksamheter eller något annat
som är viktigt för invånarna och kommunen,
men vi ska alltid kompensera för det. När
naturvärden försvinner ska nya naturvärden
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tillföras i form av grönkompensation. Det
kan till exempel ske genom skötselåtgärder,
restaurering av skadade miljöer, skapande
av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt
skydda naturområden som tidigare saknat
skydd. Inriktningen om grönkompensation
och bevarande av områden med de högsta
naturvärdena finns sedan tidigare uttryckt
i kommunens Grönplan som beslutades av
kommunfullmäktige 2008.
Genom att spara områden med höga
naturvärden tar kommunen ansvar
för att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra utvecklingen i Bro i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Bro.
För att kunna styra utvecklingen och skapa
förutsättningar för förtätning och utveckling
av Bro, behöver kommunen arbeta strategiskt
med mark- och fastighetsinnehav. Det är
ett arbete som innefattar både avyttring och
förvärv av mark såväl som aktiv styrning,
förvaltning och utveckling av den mark
kommunen äger. Att till exempel arbeta
aktivt med markanvisningar för att attrahera
bostads- och fastighetsutvecklare för att
ge dem incitament att pröva önskvärda
upplåtelseformer eller projekt gör kommunen
till en medskapare av social hållbarhet.
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Vad är en naturvärdesinventering
enligt SIS-standard?
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt
att identifiera och klassa värdefulla
naturområden enligt en standardiserad
metod. Det huvudsakliga syftet är att
avgränsa och beskriva naturområden av
betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventering innehåller såväl
kartstudier och sammanställning av
tidigare kunskap, som fältinventering.
Metoden går ut på att beskriva ett så
kallat biotopvärde. Livsmiljöer (biotoper)
beskrivs genom till exempel trädålder
och förekomst av värdefulla ekologiska
strukturer som döda träd, ihåliga
träd, fuktiga partier och marker med
stenblock. Vidare beskrivs ett artvärde,
utifrån vilka skyddade eller ovanliga arter
som har påträffats under inventeringen.
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan
samman till ett naturvärde, där skalan går
från klass 1 (högsta naturvärde), via klass
2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till
klass 4 (visst värde).
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Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat �ll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat e�er 2040

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

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms
planförslaget vara mer hållbart jämfört med
nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv
samt befolkning och bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I
planförslaget tillkommer dock förtydligande
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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
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget
vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat
till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget
stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och
rekreation, ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer och ökar möjligheten att
gå och cykla. Planförslaget har tydligare
planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att
öka trygghet och tillgänglighet. I planförslaget
anges också hur förbättring av områden kan
ske samtidigt som de förtätas.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart
ur
kulturmiljösynpunkt
jämfört
med
nollalternativet.
I
planförslaget
finns
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planeringsinriktningar
som
tillgängliggör
natur- och kulturmiljöer, samt om att tillvarata
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts
i de områden där bebyggelse planeras i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget
innebär även mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

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

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

Om hållbarhetskriterierna
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp arbetat tillsammans med temadefinitioner och inriktningar
för FÖP Bro. Utifrån dessa definitioner har
sedan en mindre arbetsgrupp med tjänstepersoner definierat ett antal hållbarhetskriterier för social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Kriterierna har också utgångspunkt i Agenda 2030, barnkonventionen och
de nationella miljö- och folkhälsomålen. Det
är dessa kriterier som syns i hållbarhetsrosen.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Här ändrar eller specificerar
FÖP Bro 2040 ställningstaganden i
ÖP 2010

En del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att
reservera mark för fyrspår på Mälarbanan
utmed hela sträckan.

2. Kvista

8
7

2

5

3

6

1a

1b

4

Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men en
stor del övergår till att pekas ut för naturmark
och areellea näringar - jordbruksmark och
föreslås tillhöra landsbygden och ej ingå i
tätortsutvecklingen. Förstudie finns framtagen
för området och medföljer som bilaga till FÖP
Bro som detaljerar förslaget till struktur för
tillkommande markbostäder, infrastruktur
och rekreationsområden.

3. Söder om Ginnlögs väg
Området ligger utanför täortsavgränsningen
och är tidigare utpekat som
utredningsområde för bostadsbebyggelse.

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

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

4. Pågående
Öster detaljplaner
om Kockbacka
vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad
användning
jämfört med
utpekande
i ÖP 2010 som
Förstudie
finns
framtagen
och
medföljer
bilaga till FÖP Bro som detaljerar förslaget
till struktur för tillkommande markbostäder,
infrastruktur och rekreationsområden.
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Här pågår detaljplanering som
ändrar användning för bebyggelse
jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i
närheten av Bro Hofs golfbana. Anknyter till
utbyggnaden av Tegelhagen.

6. Härnevi hage
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i
närheten av Bro Hofs golfbana Anknyter till
utbyggnaden av Trädgårdsstaden och Bro IP.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att undersöka
möjligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafikplats Bro.

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

ördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 1-Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag)

Fördjupad översiktsplan för tätorten
Bro i Upplands-Bro, granskningshandling, 2021-05-26.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars
Upplands-Bro kommun där inget annat anges.
Några av inspirationsbilderna är av okänt
ursprung.
Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild
AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk
styrgrupp.
Upplands-Bro har en strategisk placering
vid Mälaren, mitt i naturen med flera större
städer på lagom avstånd. Tack vare goda
kommunikationer kan man få det bästa av två
världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en
spännande framtidsutveckling. Kommunens
växande näringsliv gör att allt färre invånare
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och
avkoppling för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se/tatort
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00
Foto av: WSP
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se
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1 Sammanfattning
Samrådet pågick under perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Under
samrådet har 58 yttranden inkommit. Många av remissinstanserna och de
inkomna synpunkterna är positiva till den fördjupade översiktsplanens
(FÖP) förslag till inriktning och den föreslagna utvecklingen av Bro tätort
och visionen om en hållbar småstad.
Det har dock även framförts flera synpunkter med perspektiv som
behöver förtydligas och lyftas in i planförslaget. Bland annat har det
påpekats att planens vision om att uppnå hållbarhetsmål kan förtydligas
och att barn-, kulturmiljö, det regionala och näringslivsperspektivet kan
lyftas tydligare i planen. Flera remissinstanser menar att planen är otydlig
gällande vilka ställningstaganden som har gjorts i förhållande till
planeringsförutsättningarna. Ett flertal frågor gällande stationsutveckling
och kollektivtrafik har även kommit in under samrådet.
Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget utifrån
samrådssynpunkterna och arbetat om strukturen i dokumentet för att
tydliggöra FÖP:ens planeringsinriktningar. Revideringen av planen har
även syftat att tydliggöra och lyfta in de perspektiv som upplevts
bristfälliga i samrådssynpunkter. För vilka teman och perspektiv som har
arbetets vidare med efter samrådet se avsnitt 3 nedan i
samrådsredogörelsen.

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

Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål

•

Barnperspektivet

•

Kulturmiljöfrågor

•

Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik

•

Näringslivsperspektivet

•

Mälarperspektivet

•

Utveckling av torg och station

•

Förtydligande av ställningstaganden

I det reviderade planförslaget har det tillkommit fler planeringsinriktningar i
samtliga kapitel av FÖP:en. Detta beror i vissa fall på att nya
ställningstaganden har gjorts men framförallt beror det på att strukturen i
FÖP:en har omarbetats för att förtydliga ställningstaganden som funnits
beskrivna i samrådsförslaget men som inte tydligt kopplats till en
planeringsinriktning. I granskningsförslaget av planen representeras samtliga
planeringsinriktningar av en likadan rubrik i den efterföljande texten med en
förklaring om vad det är som ska åstadkommas med respektive
planeringsinriktning.
Några ställningstaganden gällande strategiska kopplingar för gång- och cykel,
bil och kollektivtrafik har omarbetats och tagits bort från planförslaget. I det
reviderade förslaget redovisas inte längre någon ny vägkoppling för bil över
torget i Bro. Förslagen på nya vägkopplingar mellan Tegelhagen och
Rättarboda, vid Härnevi Skolväg, mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen
norr om Bro torg samt mellan Kockbacka trafikplats och Brunna
verksamhetsområde har omarbetats och pekas nu ut som ”utredningsförslag”.
För dessa förslag finns av olika anledning frågor som behöver utredas vidare
innan lämpligheten av åtgärderna kan bedömas. Samhällsbyggnadskontoret
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bedömer dock att förslagen på nya kopplingar är strategiskt viktiga om de går
att utforma på ett lämpligt sätt och de finns därför kvar i plankartan men som
mindre skarpa utpekanden.
Efter samrådet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en förstudie för
området Kvista med en precisering av förslaget till bebyggelseutveckling i
området. I förstudien och den reviderade FÖP:en föreslås även ett nytt
friluftsområde i området för att stärka möjligheterna till rekreation när Bro
växer samt att området kan fungera som en länk i relationen mellan tätort och
landsbygd.
I kartorna på följande sidor presenteras de reviderade åtgärdsförslag. Observera
att kartorna inte redovisar FÖP:ens samtliga åtgärdsförslag utan att de
fokuserar på att redovisa revideringar samt att revideringar som inte är
kopplade till platsspecifika förslag inte redovisas i kartorna.
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4 Hur samrådet bedrivits
Samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Bro pågick under
perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Information om samrådet
skickades ut enligt sändlista till remissinstanser samt föreningar och
företag. Under samrådet har totalt 58 yttranden inkommit, varav 6 från
statliga myndigheter och bolag, 2 från regionala organ, 3 från
grannkommuner, 7 från nämnder och bolag inom kommunen, 20 från
företag, föreningar och andra grupper samt 20 från privatpersoner.
Förutom att samrådsförslaget har funnits tillgängligt digitalt på
kommunens hemsida och fysiskt i Brohuset i Bro och kommunhuset i
Kungsängen har samhällsbyggnadskontoret under samrådet genomfört
olika aktiviteter med att syfte att nå ut till så många målgrupper som
möjligt.

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

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

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

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

Torget i Bro

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2

Bros stationsområde

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

Region Stockholm framför att ytor behöver säkerställas runt
stationsområdet för att möjliggöra åtgärder för att öka kapaciteten för

Sid 12 av 34

anskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 2 – samrådsredogörelse FÖP Bro 2040

Samrådsredogörelse

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

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

Riksbyggen framför att det är angeläget att bygga en ny västlig ingång till
pendeltågsstationen med hänsyn till den kommande bostadsbebyggelsen i
Trädgårdsstaden, samt i Jursta och Tegelhagen. Riksbyggen menar även
att en eventuell östlig flytt av stationsläget inte är lämpligt då det medför
nya förutsättningar för projektet Trädgårdsstaden.
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I det reviderade planförslaget anges att kommunen ska verka för en ny västlig
entré till pendeltågsstationen. En eventuell östlig utveckling av stationsläget
har tagits bort från planförslaget efter samrådet.

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

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

5.3

Bebyggelseutveckling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4

Infrastruktur

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

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

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

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

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

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

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

Riksbyggen framför att det bör förtydligas vilka gång- och cykelvägar som
är primära och sekundära i planen.
I det reviderade planförslaget lyfts några specifika cykelkopplingar som
prioriterade, exempelvis pekas kopplingen mellan Bro och Brunna
verksamhetsområde ut som strategiskt viktig för att möjliggöra arbetspendling

Sid 26 av 34

anskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 - ÄON 20/0131-12 Yttrande- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 : Bilaga 2 – samrådsredogörelse FÖP Bro 2040

Samrådsredogörelse

med cykel. För mer specifik planering av kommunens cykelvägnät hänvisar
FÖP Bro dock till kommunens gång- och cykelplan.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5

Målpunkter, näringsliv och service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6

Risk och säkerhet

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

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

§ 46

Sammanträdesdatum:

2020-09-28

Yttrande- Förslag till fördjupad
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
Dnr ÄON 20/0131

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

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar in en protokollsanteckning.

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.

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
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-28

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

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande
protokollsanteckning: Sverigedemokraterna är i sak positiva till den fördjupade
översiktsplanen, men anser inte att kommunens möjligheter finns för att
förverkliga de förslag planen innehåller. För att planen skall kunna utgöra
grund för en fortsatt planering måste t.ex.




statens ansvar för polisverksamheten inom kommunen utkrävas, och
regionens leverans av kollektivtrafik och sjukvård förbättras, samt
kommunens ekonomi tillåta en tillväxt "av egen kraft"

Socialkontorets ekonomiska resurser är i nuläget mycket ansträngda, med
okontrollerbar ökning av utgifter detta år och en minskad budget för
nästkommande år. Det är ÄON's skyldighet att påpeka detta för att säkerställa
kommunens lagbundna verksamhet.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen. Ange referens synpunkter FÖP Bro KS 18/0015
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Äldre- och omsorgsnämnden
Datum

2020-09-24

Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över
FÖP 2040 Bro
Bilaga till ärende ÄON 20/ 0131

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
fysiskt tillgänglig för målgruppen men även tilltalande i övrigt samt
ekonomiskt rimlig.1
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/

Postadress: Äldre- och omsorgsnämnden, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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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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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

ÄON 20/0131
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
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

2021-08-26

ÄON 21/0099

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider för Äldre- och
omsorgsnämnden 2022
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till
sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredningsgrupp
för år 2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till
Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till sammanträdesschema för Äldre- och omsorgsnämnden och
dess beredning 2022:
Beredning kl. 15:00

Äldre- och omsorgsnämnd kl. 15:00

17 januari

24 januari

21 februari

7 mars

25 april

2 maj

23 maj

30 maj

29 augusti

5 september

26 september

3 oktober

7 november

14 november

5 december

12 december
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Datum

Vår beteckning

2021-08-26

ÄON 21/0099

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021

Ärendet
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets
kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Äldre- och
omsorgsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2022. Varje nämnd tar
beslut om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under
verksamhetsåret besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla
nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter den nya
budgetprocessen och de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid
bestämda tidpunkter under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger
respektive kontor mer tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också
att de förtroendevalda får ta del av handlingarna i tid innan beredning och
efterföljande sammanträde. Förslaget till Sammanträdestider 2022 har därför
arbetats fram i nära samarbete med ekonomiavdelningen och med
kontorscheferna.
Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens
möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare
från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta
nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla
nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla
nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.
Planeringen av sammanträdestider inför år 2022 innehåller många olika delar
som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas
fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om
beredningsveckor och nämndveckor.
Förslag till sammanträdesschema för Äldre- och omsorgsnämnden och
dess beredning 2022:
Beredning kl. 15:00

Äldre- och omsorgsnämnd kl. 15:00

17 januari

24 januari

21 februari

7 mars

25 april

2 maj

23 maj

30 maj
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Datum

Vår beteckning

2021-08-26

ÄON 21/0099

Kommunledningskontoret
Beredning kl. 15:00

Äldre- och omsorgsnämnd kl. 15:00

29 augusti

5 september

26 september

3 oktober

7 november

14 november

5 december

12 december

Barnperspektiv
Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser
för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas
av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och
dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.

Kommunledningskontoret

Socialkontoret

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
 Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-08-27

ÄON 21/0079

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ
gällande strategi för en äldrevänlig kommun
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på
ledamotsinitiativet gällande strategi för en äldrevänlig kommun.

Sammanfattning
Alliansen i Upplands-Bro kommun lämnar ett ledamotsinitiativ med titeln
Strategi för en äldrevänlig kommun under Äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde den 24 maj år 2021. Initiativtagarna vill att Upplands-Bro
kommun ska ansluta sig till WHOs nätverk för äldrevänliga städer och
samhällen, samt att Upplands-Bro kommun ska anta en kommunövergripande
handlingsplan för en äldrevänlig kommun.
Övergripande mål och budget för år 2022 beslutades i Kommunfullmäktige den
9 juni år 2021. I budgetdokumentet finns ett uppdrag gällande äldrevänlig
kommun samt framtagande av en kommunövergripande strategisk
handlingsplan tydliggjort. Socialkontoret har påbörjat planering av uppdraget
och kommer som steg ett att anställa en projektledare som kommer vara
sammanhållande i arbetet. Flera kontor och nämnder kommer bli involverade,
med målsättningen att tillsammans skapa en realistisk handlingsplan med
aktiviteter som gynnar kommunens äldre. Under projektets gång kommer
möjligheterna ses över om att ansöka om medlemskap i WHO’s nätverk för
äldrevänliga samhällen och städer.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 27 augusti år 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Tina Teljstedt (KD), Anders Åkerlind (M), Irene Eklöf (L) och Berit Brofalk
(C) lämnar ett ledamotsinitiativ med titeln Strategi för en äldrevänlig kommun
under Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 maj år 2021.
Initiativtagarna vill att Upplands-Bro kommun ska ansluta sig till WHOs
nätverk för äldrevänliga städer och samhällen, samt att Upplands-Bro kommun
ska anta en kommunövergripande handlingsplan för en äldrevänlig kommun.
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Datum

Vår beteckning

2021-08-27

ÄON 21/0079

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 maj år 2021
att överlämna ledamotsinitiativet till socialkontoret för beredning.
Socialkontorets svar
Efter att ledamotsinitiativet lyftes i Äldre- och omsorgsnämnden den 24 maj år
2021 har övergripande mål och budget för år 2022 beslutats i
Kommunfullmäktige den 9 juni år 2021. I budgetdokumentet finns målet
Meningsfullt åldrande beskrivet och där framgår att Upplands-Bro ska vara en
äldrevänlig kommun. Framtagandet av en strategisk och kommunövergripande
handlingsplan ingår också i uppdraget.
Socialkontoret har påbörjat en planering för genomförandet av uppdraget där
steg ett är att anställa en projektledare som kommer hålla samman arbetet.
Uppdraget kräver även engagemang från övriga kontor och nämnder där
kommande projektledare har en viktig roll i att delaktiggöra dessa vid
upprättandet av den nya handlingsplanen. Den nya planen kommer att ersätta
kommunens tidigare äldreplan Äldreplan 2014-2020 och få en bredare
innebörd. Åtgärder i den nya handlingsplanen kommer inte enbart hanteras
inom Äldre- och omsorgsnämnden utan aktiviteter och åtgärder kommer beröra
även andra nämnder. Möjligheten att ansöka om medlemskap i WHO’s nätverk
för äldrevänliga samhällen och städer kommer att ses över under projektets
gång.
I Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för år 2022 kommer arbetet
kopplat till en äldrevänlig kommun att tydliggöras ytterligare.

Barnperspektiv
Arbetet och kommande åtgärder som syftar till att Upplands-Bro kommun ska
vara en äldrevänlig kommun påverkar även barn som kommuninvånare. Ett
samhälle som välkomnar och tillgodoser flera målgruppers behov kommer
även barnen till gagn.

Beslut sänds till
 Initiativrättstagarna

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-08-26

ÄON 21/0101

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda och verkställda
beslut per den 30 april 2021
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering
av ej verkställda och verkställda beslut den 30 april 2021 till
kommunens revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej
verkställda beslut och verkställda beslut den 30 april 2021 till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunen 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 finns det fem ej verkställda beslut avseende
äldreomsorg enligt SoL.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2021



Statistikrapport kvartal 1

Ärendet
Kommunen har från 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från 1 juli 2008
genom en ändring i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum till IVO. Från samma datum
gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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.
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 21/0101

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 är en miljon kronor.
Nuläge vid rapporteringstillfället 30 april 2021
Äldreomsorg, insatser enligt SoL
Vid rapporteringstillfället den 30 april 2021 fanns det fem ej verkställda beslut,
där alla ärenden avser ansökan om särskilt boende med heldygnsomsorg. Skäl
till att beslut avseende särskilt boende inte verkställts är att den enskilde har
tackat nej till erbjuden plats i samtliga fem fall.

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

Socialkontoret

Bilagor
1. Statistikrapport kvartal 1
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kommunens revisorer

2 (2)
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2019-12-23

ÄON Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Rapporteringstillfälle 30 april 2021
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts

Äldreomsorg Handikapp- IFO Kvinna/flicka Man/pojke
omsorg

Kommentar

190711

X

X

200526

X

x

200825

x

x

200925

x

Anvisad Norrgården 190909, Hagtorp
191022,Hagtorp 191206, Hagtorp
200108, Norrgården 200213,
Kungsgården 200427, Hagtorp 200821,
Lillsjö Badväg 201016, Norrgården
201216, Lillsjö Badväg 210303 tackar nej
till samtliga erbjudanden.
Anvisad Norrgården 200730, 201016,
210105 tackar nej. Vill stå kvar i kö, vill bo
hemma men är osäker.
Erbjuden Lillsjö badväg 210311, tackar
nej. Erbjuden Norrgården 210205, tackar
nej. Erbjuden Norrgården 201016,
201215, tackade nej.
Erbjuden Kungsgården 200929, tackar
nej 201001. Anvisad Hagtorp 200701,
tackar nej. Kontakt 210331 vill stå kvar i
kö för framtida behov. Vill ej återta
ansökan.

x
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201215

x

x

Anvisad Norrgården 210310 avböjde
210316, har bytt utförare och vill prova
innan beslut om flytt. Har ansökt i annan
kommun.

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts

-

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Kvinna/flicka

Man/pojke

Datum för verkställighet/avslut

-

-

-

-

-

